
AJUNTAMENT D’OLIVA

Acta núm. 5/2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 17 D’ABRIL DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 12,00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14,00 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS
Sra. ALCALDESSA ACTAL:
ANA MARIA MORELL GÓMEZ

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
VIOLETA MANEA

FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ

DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS

BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO

JOSÉ SALAZAR CUADRADO

ABSENTS EXCUSATS:
SALVADOR FUSTER MESTRE
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
VICENT CANET LLIDÓ

ABSENT NO EXCUSADA:
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma  de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa 

accidental, ANA MARIA MORELL 

GÓMEZ,  en  primera  convocatòria, 

els membres expressats al marge, els 

quals  integren  la  majoria  de 

l’Ajuntament, per dur a terme sessió 

extraordinària i pública.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.

1



AJUNTAMENT D’OLIVA

ORDRE DEL DIA

PRIMER.-  DICTAMEN CI  EXTRAORDINÀRIA DE GOVERNACIÓ SOBRE 
LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària de Governació: de 
data 14 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“Dictamen modificació Relació Llocs de Treball 2015.

Pel Sr. David González, es dóna compte de les propostes de modificació de la Relació de Llocs  
de  Treball  (R.L.T.),  per  a  l’any 2015,  la  documentació  de  les  quals  ha  estat  facilitada  als  
membres de les meses de negociació que son les que tot seguit s’indica:

RLT codi MODIFICACIONS NUM. GRUP PASSA A OBSERV.
RLT Nou 

codi

10.1
CAP DE DEP. JURIDIC 
ADMINISTRATIU D'URBANISME 1 A1

CAP DE DEPART. JURIDIC 
ADMINISTRATIU

8.1 TECNIC SUPERIOR rango 8 cd 24 1 A1
CAP DE SERVEI DE BENESTAR 
SOCIAL I IGUALTAT rang 10 CD 26 10.7

8.1 TECNIC SUPERIOR 1 A1 Passa de 1 a 0 llocs

7.1 TECNIC MITJA rango 7 cd 22 1 A2
CAP DE DEPARTAMENT 
FAMILA MENOR I DONA rang 9 CD 26 9.15

5.10 AGENT DE POLICIA 1 C1 PASSEN DE 47 A 46

5.10 A
AGENT DE POLICIA SEGONA 
ACTIVITAT 1 C1 PASSEN DE 8 A 9  

5.4 INFORMADOR 1 C1 ADMINISTRATIU rang 6 c.d. 21 6.3

4.2 AUXILIARS DE GESTIO 2 C2
Eliminació disponibilitat II 
Aux.d’estadística i intervenció 

3,3 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 2 C2
AUXILIARS DE GESTIO de 22 
passen a 24 rang 4 c.d.18 4.2

3,3 AUXILIARS ADMINISTRATIUS 2 C2 Passen de 2 a 0 llocs

Així mateix explica les modificacions introduïdes en per a l’any 2015, així com de les despeses 
que impliquen algunes d’elles que es tracte d’adequacions de caràcter singular i excepcional  
derivades del contingut dels llocs de treball, en que es modifiquen les funcions. Així exposa que 
en còmput anual representen incloent la Seguretat Social els següent imports:

LLOC RLT SALARIS Seg.Soc. TOTALS
     

CAP DE SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
I IGUALTAT 10.7 4.955,46 1.486,64 6.442,10
CAP DE DEPARTAMENT FAMILA 
MENOR I DONA 9.15 3.931,48 1.179,44 5.110,92
AGENT POLICIA SEGONA ACTIVITAT 5.10 A    
OFICIAL D'OFICIS PINTOR 3.1    
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ADMINISTRATIU 6.3 1.238,65 371,60 1.610,25
CAP DE DEPART. JURIDIC 
ADMINISTRATIU 10.1    
Eliminació disponibilitat II Aux.de estadística 
i intervenció 4.2 -4.793,60 -1.438,08 -6.231,68
AUXILIARS DE GESTIO 4.2 2.477,72 743,32 3.221,04
  7.809,71 2.342,91 10.152,62

Així mateix fa referència al annex que s’adjunta, on es detalla com es queda la RLT amb la 
introducció dels canvis proposats.

Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l'organització 
als  canvis  produïts  de  manera  que  la  mateixa  reproduïsca  una  imatge  fidel  de  la  realitat 
econòmica i organitzativa subjacent.

Considerant que la proposta de modificació ha sigut objecte de negociació prèvia en la Mesa 
General Conjunta de negociació i amb el Comitè d’empresa en reunions mantingudes els dies 3  
de febrer i 2 d’abril de 2015, per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.-c) de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat  Públic,  aprovat  per Llei  7/2007,  de 12 d'abril  -EBEP-,  haver aconseguit  
acord entre les parts.
 
Considerant que l'aprovació de la RPT i conseqüentment de les seues modificacions correspon a 
l'Ajuntament  Ple,  en  virtut  del  que  preveu  l'article  22.2.i)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, sense que tal atribució puga ser objecte de delegació.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i 
amb els vots ponderats favorables del Srs/es. Ana Morell Gomez 6/21, David González 5/21, i  
l’abstenció del Sr. José Salazar 1/21 i el vot en contra de la Sra.: Maria Consuelo Escrivà 7/21.

El  Sr.  José  Salazar  justifica  l’abstenció,  per  tal  d’estudiar  detingudament  les  modificacions 
plantejades.

Per la Sra. Mª Consuelo Escriva, exposa que està d’acord amb tots els punt excepte en aquells 
referits a les modificacions referides a l’àrea d¡Acció Social com son les de Cap de Servei de  
Benestar Social i Igualtat i Cap de Departament de Familia, Menors i dona., per considerar que  
suposa  un  agraví  comparatiu  amb  altres  treballadors  com  son  els  empleats  del  cementeri 
municipal, demana que conste en acta la seua intervenció.

Per tant es dictamina favorablement el següent

Primer.- Aprovar inicialment de les modificacions proposades i que tot seguit s’indiquen:

1) Modificar la denominació del lloc de treball amb codi 10.1 que passa a Cap de Departament  
Jurídic Administratiu.
En quant a les funcions del Departament jurídic administratiu son les següents:
1. Emissió d’informes jurídics encomanats per l’Alcaldia-Presidència o per la Secretaria 

General.
2. Coordinació i supervisió de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
3. Coordinació i supervisió del negociat d’Estadística i Padró.
4. Registre d’interessos dels membres de la Corporació Municipal: formació, custòdia i 

tramitació de variacions.
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5. Expedients d’inscripció d’associacions municipals en el  Registre d’Entitats  d’Interés 
Municipal.

6. Seguiment  i  control dels procediments contenciosos-administratius interposats contra 
acords i resolucions de l’Ajuntament.

7. Gestió del patrimoni municipal de la manera més eficient per als interesaos municipals,  
així com supervisió i emissió d’informes jurídics de totes les actuacions al respecte, i la  
tramitació dels corresponents expedients administratius.

8. Gestió  dels  béns  de  l’Ajuntament  de  conformitat  amb  el  Reglament  de  Bénsde  les 
Entitats Locals, així com formació, conservació i actualització de l’Inventari de Béns 
Municipals.

9. Tramitació dels expedients relacionats amb els béns immobles, en allò relatiu a la seua 
adquisició,  disposició,  destí,  utilització,  alienació,  permuta  i  cessió  a  altres 
administracions  o  organismes  públics,  i  alteració  de  la  qualificació  jurídica  dels  
mateixos.

10. Preparació, comprovació i execució d’escritures i altres instruments públics.
11. Expedients  d’investigació,  recuperació  d’ofici,  delimitació,  desnonaments,  destí, 

utilització i alteració de la qualificació jurídica dels béns municipals.
12. Control i tramitació d’edictes sobre immatriculació de béns per tercers.
13. Expedients d’immatriculació, agrupació i declaració d’obra nova de finques municipals, 

i la seua inscripció en el Registre de la Propietat.
14. Inventari  i  catalogació  del  patrimoni  històric-artístic  municipal,  i  Registre  de  Béns 

integrants del PPS.
15. Supervisió  i  emissió  d’informes  en  matèria  de  reclamacions  de  responsabilitat 

patrimonial,  seguiment  dels  processos  judicials  al  respecte,  així  com  la  supervisió 
d’expedients de reclamacions per danys a béns municipals.

16. Tramitació d’expedients de reclamacions formulades per particulars, per danys produïts 
com a conseqüència del funcionament dels serveis públics municipals.

17. Tramitació  d’expedients  de  reclamació  als  particulars  per  danys  causats  als  béns 
municipals.

18. Relacions amb el  Jurat  Provincial  d’Expropiació Forçosa,  Registre  de la Propietat  i 
altres Administracions Públiques.

19. Responsabilitat  jurídica-administrativa  dels  expedients  dimanants  de  l’aprofitament 
especial del domini públic.

20. L’assumpció directa d’aquelles funcions que no s’adscriuen a cap altre òrgan i que, per 
la especialitat de la matèria s’entenga procedent dita assumpció; així com la realització 
d’aquells  treballs  i  comesos  que  se  li  assignen pel  responsible  de l’òrgan  jeràrquic  
superior  o  per  l’Alcaldia-Presidència  que  es  consideren  necessaris  par  al  bon 
funcionament dels serveis municipals.

2) Modificar el lloc de treball amb codi 8.1 que passa al de Cap de Servei de Benestar Social i 
Igualtat,  amb codi  10.7.  amb les tasques pròpies de Caps de serveis assenyalades  en la 
R.L.T.

Assignar les funcions del Servei de Benestar Social i Igualtat i que tot seguit s’indiquen:
1. Direcció i control del personal adscrit al servei.
2. Coordinació i  supervisió dels departaments  de Serveis Socials i  Dpt. Menor-Família-

Dona.
3. Coordinació  de  la  comissió  de  valoració  de  prestacions  econòmiques  (necessitats 

bàsiques, accions extraordinàries, Tercera Edat…).
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4. Realitzar informes i propostes de resolució als òrgans de decisió municipals, sobre els 
assumptes de la seua competència, supervisant aquells altres que realitze el personal del  
seu servei.

5. Relacions amb les associacions socials.
6. Associacionisme: Convenis de col·laboració.
7. Participació en la Mesa Solidària.
8. Direcció i gestió dels centres socials i C.P.C. i seguiment planning d’activitats.
9. Responsable del SEAFI.
10. Valoració del cas i disseny de la intervenció.
11. Intervenció familiar: Orientació, mediació o terapia, segons el cas.
12. Coordinació  amb  SS Grals  i  amb altres  recursos:  centres  educatius,  Usmij,  mesures 

judicials…
13. Suport psicosocial a les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills.
14. Realització de totes  les  tasques  previstes  en el  Reglament  Orgànic  Municipal  per  al 

respectiu servei, inclús tasques anàlogues i complementàries que li siguen assignades per 
l’Alcaldia-Presidència, o pel seu Superior, relacionades amb la missió del lloc.

3) Establir les funcions del departament de Serveis Socials que queden de la següent forma:
1. Informació i orientació relativa a acció social i tercera edat.
2. Atenció,  gestió,  tramitació i  valoració de prestacions:  emergència  social,  necessitats  

bàsiques, acció extraordinària, audífons, pensions no contributives…
3. Detecció  de  situacions  de  risc  i  desamparament  (persones  en  exclussió  social,  

transeunts, T.E….).
4. Tramitació recursos socials (SAD, residències, centres de dia, teleasistència, menjar a 

casa…).
5. Promoure activitats del club de convivència (Llar de Jubilats).
6. Servei  d’Ajuda  a  Domicili:  previndre  situacions  d’internament,  rehabilitadora, 

educativa, acompanyaments mèdics, companyia…
7. Informació  i  tramitació  Vacances  Socials  i  Termalisme  Social,  Tarjeta  Cultural  i 

Transport.
8. Programa “No estés solo en Navidad”.
9. Famílies en exclussió social: Anàlisi de la situació i proposta del recurs més adequat  

(Renda garantida).
10. Gestió i tramitació de la sol·licitud de la Renda Garantida.
11. Proposta i seguiment del pla familiar d’inserció.
12. Informació i orientació en Discapacitat i Dependència.
13. Detecció de situacions de risc i desamparament (discapacitats físics, psíquics, mentals,  

sensorials).
14. Gestió i tramitació i  valoració de prestacions: ajudes d’emergència, ajudes tècniques 

d’accessibilitat al medi físic, eliminació de barreres arquitectòniques en l’habitatge o 
edifici, pensions no contributives…

15. Tramitació  recursos  socials:  SAD,  residències,  centres  ocupacionals,  centres  de dia,  
CEEMS, Vivendes tutelades…

16. Gestió de recursos municipals: Vivenda tutelada per a malalts mentals.
17. Sol·licitud  i  gestió  coordinada  (Oficina  Local  Agrària  i  Medi  Ambient)  de  platges 

adaptades.
18. Tramitació tarjetas d’estacionament per a discapacitats i reserva d’espai d’aparcament  

exclussiu.
19. Gestió i tramitació de Certificat de Grau de Minusvalua.
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20. Tramitació de la sol·licitud de Dependència.
21. Elaboració de l’ Informe Social de l’entorn.
22. Seguiment de les prestacions i serveis assignats.
23. Gestió i justificació dels programes del sector.
24. Altres programes que puguen sorgir en aquestos sectors de població.
25. Realització de totes les tasques previstes en el  Reglament  Orgànic Municipal  per al  

respectiu  departament,  inclús  tasques  anàlogues  i  complementàries  que  li  siguen 
assignades per l’Alcaldia-Presidència, o pel seu Superior, relacionades amb la missió 
del lloc.

4) Modificar el lloc de treball amb codi 7.1 que passa al de Cap de Departament de Familiar  
Menor  i  Dona,  amb  codi  9.15,  amb  les  tasques  pròpies  del  Cap  de  Departament  
determinades en la R.L.T.

Determinar com a funcions del Departament indicat les següents:
1. Informació, orientació i assessorament familiar.
2. Detecció de situacions de risc i desemparament de menors: maltractament, abús…
3. Gestió de recursos socials i prestacions dirigit al sector de menor i família.
4. Pla d’Intervenció Familiar: Elaboració, execució , seguiment i avaluació de resultats.
5. Gestió Banc d’aliments: sol·licituds, gestió i supervisió del repartiment.
6. Prevenció de situacions de risc : absentisme escolar, ludoteca, Escola Estiu, programa 

d’acollida i altres programes.
7. Prevenció de l’Absentisme Escolar.
8. Seguiment del compliment de l’escolaritat obligatòria.
9. Estudi, anàlisi de la situació familiar que provoca l’absentisme escolar.
10. Intervenció familiar per facilitar l’escolaritat dels alumnes absentistes.
11. Coordinació  i  treball  en  xarxa  en  altres  agents  implicats:  policía  local,  tècnica 

d’educació, centres educatius, gabinet psicopedagògic, sanitat, associacions…
12. Estudi i anàlisi de la situació de risc i la mesura de protecció més adequada.
13. Valoració de la idoneïtat de la familia acollidora (familia extensa o afí).
14. Informar  a Conselleria de la  situació de risc  del  menor  amb proposta de mesura  de  

protecció.
15. Seguiment (semestral) de l’acolliment tant a la família acollidora com a la biològica.
16. Intervenció familiar per a preparar el retorn del menor al seu nucli familiar.
17. Gestió i tramitació de les prestacions econòmiques per acolliment familiar.
18. Derivació al Servei Especialitzat d’atenció a menors en situación de risc o amb mesures 

de protecció i les seues famílies- SEAFI.
19. Coordinació area de menors: valoració, seguiment i supervisió de casos d’alt risc.
20. Família nombrosa: gestió i tramitació del títol.
21. Altres programes: Integració social del poble gitano, Menjador solidari…
22. Gestió i justificació dels programes del sector.
23. Promoció de la igualtat: Pla d’Igualtat, Campanyes sensibilització…
24. Prevenció de la violència contra la dona.
25. Atenció inmediata a situacions de violència contra la dona i els seus fills.
26. Gestió de recursos socials i prestacions referits a Dona.
27. Acompanyaments.
28. Suport psicosocial a dones víctimes de violència de gènere i els seus fills.
29. Coordinació en la Policia Local per desenvolupar actuacions conjuntes.
30. Gestió i justificació dels programes del sector.
31. Altres programes que puguen sorgir en aquestos sectors de població.
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32. Realització de totes  les  tasques  previstes  en el  Reglament  Orgànic  Municipal  per  al 
respectiu  departament,  inclús  tasques  anàlogues  i  complementàries  que  li  siguen 
assignades per l’Alcaldia-Presidència, o pel seu Superior, relacionades amb la missió del 
lloc.

5) Establir com a funcions del departament de Serveis Socials, les següents:
1. Informació i orientació relativa a acció social i tercera edat.

2. Atenció,  gestió,  tramitació  i  valoració  de  prestacions:  emergència  social,  necessitats 
bàsiques, acció extraordinària, audífons, pensions no contributives…

3. Detecció de situacions de risc i desamparament (persones en exclussió social, transeunts, 
T.E….).

4. Tramitació recursos socials (SAD, residències, centres de dia, teleasistència, menjar a 
casa…).

5. Promoure activitats del club de convivència (Llar de Jubilats).
6. Servei d’Ajuda a Domicili: previndre situacions d’internament, rehabilitadora, educativa, 

acompanyaments mèdics, companyia…
7. Informació  i  tramitació  Vacances  Socials  i  Termalisme  Social,  Tarjeta  Cultural  i  

Transport.
8. Programa “No estés solo en Navidad”.
9. Famílies en exclussió social: Anàlisi de la situació i proposta del recurs més adequat  

(Renda garantida).
10. Gestió i tramitació de la sol·licitud de la Renda Garantida.
11. Proposta i seguiment del pla familiar d’inserció.
12. Informació i orientació en Discapacitat i Dependència.
13. Detecció de situacions de risc i desamparament (discapacitats físics, psíquics, mentals, 

sensorials).
14. Gestió  i  tramitació i  valoració de prestacions:  ajudes  d’emergència,  ajudes  tècniques 

d’accessibilitat  al  medi  físic,  eliminació de barreres arquitectòniques en l’habitatge o 
edifici, pensions no contributives…

15. Tramitació  recursos  socials:  SAD,  residències,  centres  ocupacionals,  centres  de  dia, 
CEEMS, Vivendes tutelades…

16. Gestió de recursos municipals: Vivenda tutelada per a malalts mentals.
17. Sol·licitud  i  gestió  coordinada  (Oficina  Local  Agrària  i  Medi  Ambient)  de  platges 

adaptades.
18. Tramitació tarjetas d’estacionament per a discapacitats i reserva d’espai d’aparcament 

exclussiu.
19. Gestió i tramitació de Certificat de Grau de Minusvalua.
20. Tramitació de la sol·licitud de Dependència.
21. Elaboració de l’ Informe Social de l’entorn.
22. Seguiment de les prestacions i serveis assignats.
23. Gestió i justificació dels programes del sector.
24. Altres programes que puguen sorgir en aquestos sectors de població.
25. Realització de totes  les  tasques  previstes  en el  Reglament  Orgànic  Municipal  per  al 

respectiu  departament,  inclús  tasques  anàlogues  i  complementàries  que  li  siguen 
assignades per l’Alcaldia-Presidència, o pel seu Superior, relacionades amb la missió del 
lloc.

6) Modificar l’organigrama de les àrees de Secretaria i d’acció social que queden com tal i 
s’indica en l’annex I, que s’adjunta, amb un total de 2 pagines.
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7) Eliminar  la  disponibilitat  II  dels  llocs  d’auxiliars  de  gestió  codi  4.2  de  Estadística  i 
Intervenció.

8) Modificacions nombre de llocs:
a) Que el llocs amb codi 5.10A agent de policia local en segona activitat s’incrementen en 

un efectiu més, passant de 8 a 9.
b) Conseqüent  a  l’anterior  el  llocs  amb codi  5.10,  denominació  agent  de policia  local  

queden en 46.
c) Que els llocs amb codi 4.2, auxiliars de gestió, s’incrementen en dos passant de 22 a 24, 

per  interacció  dels  dos  llocs  d’auxiliars  administratius  amb  codi  3.3,  que  queden 
s’integren.

d) Conseqüentment el llocs amb codi 4.2, s’incrementen en dos passant de 22 a 24.
e) Els  llocs  amb  codi  6.3  d’administratius  es  modifica  passant  de  3  a  4  com  a 

conseqüència de la modificació del lloc 5.4 de informador, que passa a integrar-se com 
administratiu.

Els departaments existents per a l’any 2015 amb les funcions detalles per a cadascun d’ells  
queden com s’indica en l’annex II (5 pagines)

Conseqüentment  la  la  R.L.T.  amb les  modificacions introduïdes,  queda de la  forma  que es 
determina en l’annex III (amb un total de 13 pàgines). 

Segon.- Publicar l'acord en el BOP, per un termini de 15 dies hàbils, a fi de que els interessats 
puguen  examinar-ho  i  presentar  les  reclamacions  que  consideren  oportunes,  davant  de 
l'Ajuntament Ple.
L'acord  es  considerarà  definitivament  aprovat  si  durant  l’esmenta’t  termini  no  es  presenten 
reclamacions,  a  l'efecte  del  qual  l'Alcaldia  elevarà  l'acord  a  definitiu  i  ordenarà  la  seua  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
En el cas que es presenten reclamacions s'elevarà, en el termini d'un mes, a l'Ajuntament Ple,  
proposta d'estimació o desestimació de les mateixes i d'aprovació definitiva de la modificació de  
la relació de llocs de treball.

Tercer.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord i remetre  
copia  del  mateix  a  l’Administració de l’Estat  i  de  la  Comunitat  Autònoma Valencia,  en el 
termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’article 127 del R.D. Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr. González Martínez:  “M’agradaria  excusar l’absència  del  meu company,  Sr. 
Vicent Canet; és sobradament conegut el seu horari, i a pesar d’això tenim aquest 
plenari a les 12.00 h. Faré una intervenció conjunta, d’aquesst punt i del següent, ja 
que estan totalment  relacionats,  la  proposta  de la  relació  de llocs  de treball  i  la 
proposta  de  plantilla  de  personal  per  a  l’exercici  2015.  Com  s’ha  llegit  en  la 
proposta d’acord, la proposta de la RLT i la plantilla de personal per a 2015, consta 
de diverses propostes,  en concret  vuit.  I  que són les següents;  en primer lloc es 
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proposa que el lloc de cap de departament jurídic i administratiu d’Urbanisme, que 
és un lloc amb el rang 10 i complement de destinació 26, que ocupa en la RLT el 
codi 10.1, passe a cap de departament jurídic administratiu, amb els mateix rang 10, 
complement de destinació 26, i codi 10.1; es pretén que la funcionària que ocupa en 
aquest moment el lloc, és una TAG, puga fer informes jurídics que vagen més enllà 
del  departament  d’Urbanisme,  i  a  més supose un recolzament  important  tant  als 
departaments de Secretaria com al de Contractació, que hui en dia es troben molt 
saturats, però també que puga fer tasques de recolzament,  pel que fa a informes 
jurídics, a la resta de companys de tots els departaments de l’Ajuntament d’Oliva. 
En segon lloc es proposa que un lloc de tècnic superior, que actualment té el rang 8,  
complement de destinació 24, codi 8.1, passe a cap de servei de Benestar Social i 
Igualtat, amb el rang 10, complement de destinació 26, codi 10.7. En tercer lloc es 
proposa que un lloc de tècnic mitjà, amb el rang 7, complement de destinació 22, 
codi 7.1 de la RLT, passe a cap de departament de Família, Menor i Dona, amb rang 
9, complement de destinació 26, codi 9.15. La segona i tercera proposta que acabe 
de llegir, la del lloc de tècnic superior que passaria a cap de departament de Benestar 
Social, com el nou departament, cap de departament de Família, Menor i Dona, he 
de  dir  que  són propostes  que  s’eleven  des  de  la  regidora  delegada  de  Benestar 
Social, una regidora que porta al front d’aquesta delegació set anys aproximadament 
i per tant té un coneixement acurat del que és el funcionament del departament, i 
està motivat pel tema de buscar una millor reorganització del departament que acabe 
amb un millor servei a les persones i usuaris del departament. La quarta modificació 
que  es  proposa  és  que  un  lloc  d’informador,  que  té  un  rang 5,  complement  de 
destinació  20,  codi  5.4,  passe  a  administratiu,  amb  el  rang  6,  complement  de 
destinació 21, codi 6.3; el lloc d’informador és un lloc que està vacant hui en dia, 
per tant no està ocupat per cap treballador o treballadora, i el cavi es proposa atesa la 
imminent  posada en funcionament  de l’oficina d’informació i  atenció al  ciutadà; 
aquesta oficina pensem que necessitarà d’un administratiu, un lloc d’administratiu 
que  faça  les  tasques  de  supervisió  i  de  coordinació  del  personal  auxiliar 
administratiu que estiga emplaçat allí, i per tant aquesta és la justificació. En cinquè 
lloc un lloc d’agent de la Policia Local amb rang 5, complement de destinació 20, 
codi 5.10, passa a agent de Policia Local en segona activitat; aquesta modificació ve 
produïda o provocada pel fet que enguany un agent de Policia Local, per qüestions 
d’edat, li  toca passar a la segona activitat,  i  aleshores en previsió d’això s’ha de 
preveure en la RLT, que no en la plantilla. La sisena modificació és que un lloc de 
conductor d’oficial d’oficis, rang 3, complement de destinació 16, codi 3.1, passe a 
oficial d’oficis, en aquest cas de pintor; aquest lloc també està vacant; la proposta 
inicial era passar-lo a peó, per a poder acoblar el seguiment d’un company de la 
brigada, però va ser en mesa de negociació una demanda dels mateixos sindicats que 
es puguera mantindre com una plaça d’oficial, i en aquest cas la delegació d’Obres i 
Serveis,  que  és  qui  controla  aquest  servei,  va  considerar  convenient  que  es 
mantinguera en oficial d’oficis, però en pintor. La setena proposta és l’eliminació de 
la disponibilitat 2 a dos llocs de treball, en concret un lloc d’auxiliar d’Estadística i  
un altre d’auxiliar d’Intervenció; he de dir que aquestos llocs, en aquest moment 
aquesta disminució de la disponibilitat no afecta el sou de cap treballador, ja que 
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aquestos dos llocs un d’ells ha quedat vacant, i l’altre la treballadora en qüestió que 
l’ocupava no tenia disponibilitat. I per últim, la vuitena proposta és que dos llocs 
d’auxiliars administratius  amb el rang 3, complement  de destinació 16,  passen a 
auxiliars de gestió, rang 4, complement de destinació 18; també és una demanada de 
fas anys dels sindicats, i és un compromís d’aquest regidor, que quan la situació 
millorara un poc s’acabaria amb el greuge comparatiu que dues treballadores, que 
eren auxiliars de gestió,  tenien respecte a la resta d’auxiliars  administratives.  La 
proposta ve acompanyada de les modificacions que es proposen, i dels documents 
de la RLT sencera,  on consten tots  els complements i la categoria dels diferents 
llocs,  l’organigrama,  les  modificacions  en  l’organigrama,  i  les  funcions  per 
departaments. En conjunt, la proposta suposa un increment del capítol de personal 
de 10.152,62 euros, sobre un pressupost global de 10.816.000 euros. I finalment, 
també he de manifestar que la proposta està negociada i acordada en mesa general 
conjunta  de  negociació  i  amb  el  comité  d’empresa,  on  ha  comptat  amb  el  vot 
favorable de la majoria de representants de la part de representants dels treballadors, 
i  també  amb  el  vot  favorable  de  la  majoria  de  representants  de  la  corporació 
municipal.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que la proposta que fa el regidor de Recursos 
Humans  sembla  correcta,  em sembla  sensata,  i  com ha  dit,  ha  estat  amplament 
negociada amb els representants sindicals i també amb la part política. Evidentment 
el consens existeix, encara que ens agradaria que hi haguera més consens, però hi ha 
un ampli consens al respecte. Totes les modificacions que es proposen són en base a 
les necessitats reals del funcionament d’aquest ajuntament, pel que fa a la plantilla 
laboral i de fiuncionaris; i per tant pensem que són sensates, independentment que 
tot  és  millorable;  i  si  cadascú  haguera  de  fer  una  relació  de  llocs  de  treball 
segurament que d’una a l’altra variaria substancialment, però el que són els principis 
bàsics del funcionament d’aquest ajuntament,  en base a les modificacions que es 
fan, diguem-ne que en un principi estan cobertes. Dit això, també és veritat que hi ha 
aspectes que han manifestat durant aquesta legislatura, que per part de Gent d’Oliva, 
evidentment, no li agraden. És evident que hi ha tres grups municipal que tenen tres 
secretaris de grups, i en realitat som cinc grups municipals que existeixen i que hi ha 
ací  representants  en  aquest  ajuntament.  evidentment  sempre  hem  manifestat  la 
nostra postura contrària al fet que siga així. Ens agradaria que cada grup municipal 
tinguera el seu secretari de grup, si puguera ser; i en cas que no puguera ser, o tots o 
ningú. No ha pogut ser, i aqueixa és l’única part que per part de Gent d’Oliva no 
hem assumit mai i tampoc estem disposats a assumir. Evidentment, torne a repetir el 
mateix, tot i les necessitats i carències de la plantilla pensem que allò que es proposa 
és una proposta raonable, encara que des del nostre punt de vista millorable, com he 
dit,  però  que  de  moment,  d’una  forma  o  altra  pot  donar-li  la  funcionalitat  que 
necessita en aquest moment l’ajuntament; departaments com ara el de Contractació 
està  reforçat,  i  també  la  possibilitat  que  altres  departaments  els  assistesca 
jurídicament la modificació que fa referència a la TAG d’Urbanisme; pensem que és 
una  modificació  encertada  i  apropiada.  Per  tant,  en  aquest  aspecte,  com he  dit, 
adequada, encara que millorable, i per tant pensem que s’haurà de tindre en compte, 
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sobretot a partir d’ara, anar treballant sobre ella i adaptant-la a les necessitats reals 
que puguen sorgir; i sobretot els qui tinguen la responsabilitat de governar aquest 
ajuntament de cara al futur, també hauran de dir la seua, evidentment.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Projecte Oliva donarem suport a la modificació de la Relació de 
Llocs de Treball; pensem que s’ha negociat bé amb la Junta de personal i el Comité 
d’Empresa, hi ha acord de la majoria de la corporació recolzant aquesta modificació, 
i per tant Projecte Oliva li donarem suport.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Per part del Grup Popular, i com a funcionària d’aquesta 
casa, dir que no hi ha res pitjor que crear greuges comparatius entre els treballadors,  
a més de pagar favors amb les arques municipals. Recordem que aquest acord no 
arriba amb el consens de tots, ni de tots els sindicats,  ni d’aquest grup polític.  I 
explicaré per què. En primer lloc, de totes les propostes que ha llegit el Sr. regidor 
de  personal,  dir  que  no  se’ns  va  premetre,  ni  per  part  del  sindicat,  ni  per  part 
d’aquest  grup  polític,  que  se’ns  deixara  votar  per  separat,  ja  que  eren  coses 
totalment  independents.  I  dir  que  estem  d’acord  amb  tot  llevat  de  dues 
modificacions,  la de tècnic superior de Benestar Social,  que passaria del rang 8, 
complement de destinació 24, al rang 10 i complement de destinació 26, amb un 
increment salarial anual de 6.492,10 euros. I després l’altra que no estem d’acord és 
la  de  tècnic  mitjà,  rang  7,  complement  de  destinació  22,  passar  a  rang  9, 
complement de destinació 26, amb un increment salarial de 5.110,92 euros anuals. I 
torne  a  repetir  que  no  hi  ha  res  pitjor  que  crear  greuges  comparatius  entre  els 
treballadors.  I tampoc pagar amb arques municipals els favors que es deuen. Els 
complements  de  destinació  un  se’ls  guanya  i  no  li’ls  donen  a  dit  amb  una 
modificació de la Relació de Llocs de Treball; i això és el que ocorre en aquest cas. 
De tots és sabut, i en acta esperem que conste, encara que falten les actes de 2013 a 
l’actualitat, vam dir que posaren nom i cognoms a aqueixes dues places, a aqueixes 
dues modificacions, i així va ser, es van posar. De tots podem vore com aqueixes 
dues persones formaven part  del tribunal que va donar aqueix fantàstic  deu a la 
cunyada  del  Sr.  regidor  de  personal,  Sr.  David  González.  Per  tant,  també  ens 
agradaria dir que aqueixos favors no es paguen amb les arques municipal, i recordar 
que del pressupost municipal, 11.558.500 euros van a pagar el capítol I, que és el 
capítol de personal. Per tant, dir que estem totalment en desacord, i com que això no 
s’ha deixat votar per separat, haurem de votar que no a la totalitat d’aquest dictamen 
i del següent, a expenses de poder fer les coses molt millor.”

 Sr. González Martínez: “En primer lloc agrair el recolzament dels grups polítics 
que ho han manifestat, i contestaré algunes coses de la Sra. Escrivá, que hui parla 
ací com a portaveu d’un grup polític, no com a funcionària municipal. Diu vosté que 
no arriba amb l’acord de tots. Jo ho he dit. que compta amb la majoria de l’acord de 
la part sindical i compta amb l’acord de la majoria de la corporació municipal. Com 
no podia ser d’una altra forma, aquesta proposta s’ha negociat; s’ha portat a mesa de 
negociació, i de la proposta inicial,  que es va portar a la mesa de negociació, ha 
hagut una série de canvis a conseqüència d’uns suggeriments dels sindicats. Com en 
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la seua època d’alcaldessa això no passava, que vosté no seia a negociar ni amb els 
sindicats, ni amb els grups polítics, i posem un exemple, l’exemple en aquest mateix 
departament de la cap de departament de Benestar Social, i si vol li ho recorde, unes 
bases que aprova vosté per Decret d’Alcaldia que no negocia amb els sindicats, que 
no informa als grups polítics, i que quan aquest grup polític va anar a demanar-les al 
departament de Secretaria i al de Recursos Humans, resulta que no estaven; les base 
son estaven per a crear, o fer l’adscripció definitiva del lloc de cap de departament 
de Benestar Social. Aqueixes bases les tenia, segons vam poder esbrinar, la regidora 
a sa casa; les va haver de portar perquè no estaven ni tan sols en la casa, perquè 
sembla ser, ens van comentar els mateixos serveis tècnics municipals, no ho estic 
inventant,  les bases no es van redactar  en l’ajuntament,  es van redactar  a nivell 
extern, que per cert s’equivocaven i posaven que es publicaria en el Butlletí Oficial 
de  la  Província  d’Alacant.  Aqueix  és  el  seu  modus  operandi,  quan  vosté  era 
alcaldessa.  I  el  modus  operandi d’aquest  regidor  i  d’aquest  govern  és  diferent. 
Negociar, parlar amb els sindicats, i procurar que hi haja acord. I li recorde que he 
estat al front de quatre plantilles, i quatre RLT negociades amb els sindicats, de les 
quals en una no ha hagut acord, en una –aquesta– ha hagut acord per majoria, i en 
dues  va haver  acord  per  unanimitat.  Aqueixa  és  la  forma  que  té  aquest  regidor 
d’elevar les propostes a plenari, negociar-les i parlar-les amb els sindicats, i procurar 
l’acord. Si no és possible, no és possible; però sí sempre que siga possible. Ha dit 
algunes  coses  més;  ha  parlat  de  l’increment  salarial;  vosté  no  ha  parlat  de 
l’increment salarial, ha parlat de la despesa total, perquè li recorde que en aqueixos 
11.000 euros de més van també les despeses de Seguretat social, no se’n va tot al 
salari; té vosté al departament de Recursos Humans a la seua disposició perquè li 
explique exactament quina és la parat que se’n va al salari. Diu que jo vaig posar 
nos i cognoms; per suposat; amb total transparència, Sra. Escrivá; vaig posar noms i 
cognoms als llocs que es pretenia modificar; no als llocs als quals s’anava a crear; 
per què? Li ho diré molt clar, perquè qualsevol treballador que complesca amb els 
requisits per optar a aqueixos llocs de treball, el de cap de servei de Benestar Social, 
i  al  de  departament  de  Benestar  Social,  Atenció  al  Menor  i  Família,  podran 
presentar-se; seguint estrictament el procés regulat en la RLT d’aquest ajuntament. 
La RLT d’aquest ajuntament regula la forma d’adscripció als llocs de treball, i és un 
procediment  obert  a  tots  els  treballadors  i  treballadores  que  complesquen  els 
requisits de titulació,  com no podia ser d’una altra forma.  Per tant,  jo no sé qui  
ocuparà aqueixos llocs, jo el que sí que sé, que és el que li vaig dir en el seu dia, i 
així quedarà constància en l’acta, quins eren aqueixos dos llocs que e modificaven, 
el de tècnic mitjà i el de tècnic superior; però jo no li vaig dir qui anava a ocupar 
aqueixos llocs, perquè jo no ho sé, Sra. Escrivá; s’haurà de fer un procediment, qui 
tinga la titulació es podrà presentar, i passarà per una fase de concurs, com va fer 
vosté per a la cap de departament de Benestar Social, que així ho marca la RLT. Per 
tant, no diga coses que jo no he dit, i faça el favor de dir la veritat. Després diu que 
es creen greuges comparatius; jo no sé per què es creen greuges comparatius. Vosté 
quan va considerar oportú fer les modificacions, com per exemple aqueixa, la va fer; 
supose que no la va fer per crear greuges comparatius, ho va fer en funció de la 
potestat d’autoorganització que té l’ajuntament, i pensant a donar un millor servei al 
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ciutadà, i pensant a reestructurar els serveis. Ací he portat propostes que suposen un 
increment per a la despesa de l’ajuntament, i he portat propostes que, al contrari,  
suposen un estalvi per a les arques municipals; no parle només d’aquestes propostes, 
que també, d’aquestes propostes n’hi ha que pugem i n’hi ha que baixes; però també 
sap vosté que en altres negociacions i en altres propostes, no sempre les propostes 
han incrementat la despesa en personal, sinó que hem passat uns anys en els quals 
precisament  la  despesa  ha  estat  o  congelada  o  fins  i  tot  ha  minorat  per  les 
circumstàncies que estàvem. No tinc por a parlar d’una familiar que no té un lloc de 
treball,  a més,  li  ho recorde,  està lligada a una borsa de treball,  que alhora està 
condicionada a una subvenció de la Generalitat Valenciana, i que no va ser l’única 
que va traure un deu en un dels exàmens, en van haver més. Vosté parlar sempre 
d’aqueix tribunal, però mira, els tribunals per a llocs de Serveis Socials estan els 
tècnics del departament de Benestar Social, no estaven només aquestes treballadores 
sinó que n’hi havia d’altres; igual que per a altres tribunals i per a altres places i per 
a altres borses que s’han fet; en Benestar Social, faltaria més, es procura que siguen 
sempre els treballadors del departament,  que coneixen la matèria,  els qui formen 
part del tribunal; però a vosté només li interessa aqueix tribunal. En fi, pot vosté 
llançar  tantes  acusacions  com vulga;  ja li  he dit  un milió  de vegades que tot  el 
procés  es  va  seguir  amb  els  principis  de  mèrit,  igualtat,  i  publicitat,  i  seguint 
estrictament  els  procediments  legals.  A més,  jo  no  vaig  signar  el  nomenament; 
també li ho he dit. No sé què més ha dit; jo crec que més o menys ja li he contestat a 
tot el que ha dit.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Vosté no pot llevar-me la capacitat que tinc, de a banda de 
ser portaveu del Partit Popular, de ser funcionària d’aquesta casa, de fa 28 anys. Per 
tant,  per  molt  que  li  dolga  jo  em vaig  guanyar  una  plaça  i  ací  estic;  hi  ha  qui 
únicament està per ser polític dins de la casa; però bé. Vull recordar-li i dir-li que 
com a coneixedora i com a funcionària, perquè jo sí que puc fer-ho, ha dit que tota 
aqueixa no és la despesa; jo sempre he portat lligat al meu sou la Seguretat Social; si 
vol li ho separe, perquè ho tinc claríssim i a més ho tinc ací; la cap de servei de 
Benestar Social i Igualtat, el seu salari és de 4.955,46 euros i la Seguretat Social de 
1.486,64 euros. Un total, que sí que costa als ciutadans, de 6.442,10 euros. I la cap 
del departament de Família, Menor i Dona, té un salari de 3.931,48 euros, que això 
comporta una Seguretat Social de 1.179,44 euros; per tant la despesa és de 5.110,92 
euros. I li torne a parlar, sí, de greuges comparatius. Li torne a parlar, si vol, de amb 
qui negocia vosté; i aqueixa gent quina afinitat té amb vosté. Vosté no negocia amb 
tots els sindicats, vosté no comunica als partits polítics; i aquesta regidora va fer 
unes bases, que el seu sindicat va i les impugna, i després ben bé que li van vindre 
perquè estaven molt ben fetes. La persona de la qual parla, aqueixa borsa, aqueix 
examen que es va fer, es va guanyar el complement de destinació, i aqueix rang; 
cosa  que  vosté  ara  l’assigna  totalment  a  dit.  I  vaig  a  dir-li,  vosté  diu  que  es 
redueixen coses; vosté pren decisions salomòniques; mire, li recorde que vosté ací 
no  vol  que  parlem  del  6.442,  ni  el  5.110,  però  vosté  als  dos  treballadors  del 
cementeri,  un cobrava disponibilitat  i  l’altre  no la  cobrava,  vosté  fa  una decisió 
salomònica, i dels 160 euros de disponibilitat el que fa és dir que en cobraran 80 
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euros cadascun. Això és una decisió salomònica. Vosté actua així com a regidor de 
personal. Vosté crea greuges comparatius. Vosté crea malestar en els departaments i 
entre els treballadors. I vosté això ho fa per traure un rendiment; un rendiment del 
tot  desagradable.  I  pense que bona mostra  ha tingut  vosté  que som coneixedors 
també,  almenys  jo sóc coneixedora,  de com el  personal se li  ha revelat;  com el 
personal en massa ha anat al seu despatx, a dir-li que vosté no fa les coses bé; vosté 
no és equitatiu; vosté crea malestar en tota la plantilla d’aquest personal. Li torne a 
repetir que les coses es fan ben fetes; qui s’ho guanya que ho tinga i qui no s’ho 
guanya, ací favors, si vosté vol pagar-los se’ls paga de la seua butxaca. No mire el 
rellotge que no està enxufat, vosté tampoc el tenia. Però vaig a dir-li i torne a repetir 
perquè tot el món ho sàpiga, 11.558.500 euros del pressupost se’n van al capítol I. i 
això  s’ha  de  gestionar  amb  coherència;  i  quan  aquesta  regidora  va  entrar 
d’alcaldessa ací hi havia un nombre important d’auxiliars administratius, que se’ls 
havia  llevat  una  hora  diària,  totalment  escandalós,  per  a  estalviar.  Això  és 
vergonyós.  Això és  molt  vergonyós;  i  vosté  diga  el  que  vulga,  però  sabem les 
promeses; sabem amb qui negocia. Ho sé jo, ho sap la resta de treballadors, i ho 
saben la resta de sindicats. I vosté ha creat molt de malestar en el departament de 
Benestar Social. I molt de malestar en el que és el grup de psicòlogues que tenim en 
aquest ajuntament.  Per tant,  si  vosté  considera que ho ha fet  bé,  ací  continuem; 
continue vosté, Sr. González.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Només per fer un aclariment; no he enxufat en tota la 
sessió plenària el temporitzador, perquè considere que quan es fan els debats tant de 
la plantilla com del pressupost, és molt complicat donar tanta informació en poc de 
temps; però sí que vull recordar que la plantilla s’ha negociat amb els sindicats; 
podien haver participat els diversos partits polítics, n’hi ha qui va assistir i altre que 
no van ni acudir. Després va anar a la Comissió de Governació, que és un segon 
fòrum de  participació  per  expressar  també  les  opinions;  i  jo  sempre  ho  dic,  els 
plenaris, les coses s’han d’intentar resumir per no fer circs, ni generar excessivament 
debats perquè, els polítics tenim els respectius fòrums per tractar els temes, i quan es 
ve ací s’ha de ser el més prudent possible, el més directes possibles, perquè ja ha 
hagut altres fòrums per parlar, per dilucidar o pel que es vulga; però jo crec que ací 
ja no s’han d’allargar els debats, i sobretot en temes personals.”

 Sr. González Martínez: “Mire, Sra. Escrivá, per més que es mostre vosté indignada 
no vol dir que tinga la raó. Vosté acudeix sempre a la sobreescenificació, i munta 
ací, i diu; i vosté, com sempre, confon la realitat amb els seus desitjos. Diu que no 
s’ha negociat;  si  vosté només va convocar una mesa de negociació en els  tretze 
mesos que va ser alcaldessa; en el mateix període que vosté, jo en vaig convocar 
nou; mira si vam negociar o no vam negociar. On estan tots els sindicats; però què 
diu vosté que no s’ha negociat? O que jo negocie amb qui vull? A més una reunió 
mensual amb tots els sindicats; que abans que jo arribara, que jo sàpiga, no es feia. 
Vosté no cap dubte que no les feia; no sé si negociaria vosté amb qui voldria vosté. 
Ha dit vosté amb el meu sindicat; què és el meu sindicat? Allí es convoquen tots els 
sindicats  i  es parla  amb tots  els  sindicats;  de fet,  ací  hi  ha propostes  que s’han 
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modificat a proposta de sindicats com UGT, Comissions Obreres, o CSIF, que estan 
en les meses de negociació. Què està dient vosté? De veritat, Sra. Escrivá, repasse la 
seua intervenció; jo ací, en la proposta de pressupost tinc que el capítol de personal 
són 10.816.000 euros; no onze milions i mig com ha dit vosté. No sé d’on s’ha tret  
la dada; després ve el pressupost. Però és que la gran part del capítol de personal no 
sóc jo que diu que es pose; els treballadors, vosté que és funcionària, tenen drets 
adquirits  i  consolidats;  jo,  per  molt  de  regidor  de  Personal  que  siga,  no  estic 
capacitat per llevar, ni tinc cap intenció de llevar els seus drets, ni atemptar contra 
els  seus  drets.  Faltaria  més,  Sra.  Escrivá.  Per  tant,  insistesc,  és  una  proposta 
negociada, i per molt que vosté vulga obviar-ho és una proposta que ve amb l’acord 
de la majoria de la part sindical en mesa de negociació i comité d’empresa, i és un 
acord que ve amb la majoria de la corporació municipal, i dels grups polítics de la 
corporació municipal. Accepte les regles del joc democràtic, Sra. Escrivá; accepte-
les. Faltaria més, vosté té llibertat d’opinió i pot dir el que vulga, però ve amb la  
majoria. I de les quatre plantilles de personal i RLT, dos han vingut per unanimitat, 
una ha vingut  sense acord,  i  aquesta ve amb acord per majoria.  I  aqueixa és la 
realitat, Sra. Escrivá. Per tant, insistesc, és una proposta negociada, és una proposta 
que llevat d’aqueixes dues tots estan d’acord, i per tant el que demane és que passe a 
votació.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 12 vots favorables, (5 del Grup Socialista; 4 
del Grup Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent d’Oliva), amb 5 
en contra (del Grup PP), ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

SEGON.-  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  DE  GOVERNACIÓ  SOBRE 
L’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària de Governació: de 
data 14 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment:

“Dictamen plantilles de personal exercici 2015.

Seguidament es dóna compte del projecte de les plantilles orgàniques del personal, funcionari, 
laboral i eventual per a l’any 2015, que prèviament s’ha repartit als membres de la Comissió.

En virtut de l'art. 69 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: la  
planificació  dels  recursos  humans  en  les  Administracions  Públiques  tindrà  com a  objectiu  
contribuir  a  la  consecució  de  l'eficàcia  en  la  prestació  dels  serveis  i  de  l'eficiència  en  la  
utilització dels recursos econòmics disponibles per mitjà  de la dimensió adequada dels seus 
efectius, la seua millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
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D'acord amb aquest precepte es proposen les següents modificacions en les plantilles orgàniques  
del personal de l'Ajuntament d'Oliva:

MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’ANY 2015.
MODIFICACIONS Nº GRUP Passa a 

 TREBALLADORA SOCIAL cd 22 1 A2 C.D. 26 escala A.E.

 TECNICA DE SERVEIS SOCIALS 1 A1 C.D. 26 escala A.E.

 INFORMADOR A.E. 1 C1 ADMINISTRATIU cd 21 escala A.G.

 AUXILIARS ADMINISTRATIUS cd16 2 C2 C.D. 18

 CONDUCTOR 1 C2 OFICIAL D’OFICIS PINTOR escala A.E.

Pel  Sr  David  Gonzalez,  dona  explicació  motivant  les  modificacions  en  les  necessitats  dels 
diferents serveis i en la potestat autoorganitzativa de l’Ajuntament, així com de la negociació 
prèvia amb els representant dels empleat publics que va resultar amb acord de les dues part  
(sesions de 3 de febrer i 2 d’abril de 2015).

Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l'organització 
als  canvis  produïts  de  manera  que  la  mateixa  reproduïsca  una  imatge  fidel  de  la  realitat 
econòmica i organitzativa subjacent.

Considerant que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia, per aplicació 
del que disposen els articles 34 i 37.-c) de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Llei 
7/2007, de 12 d'abril -EBEP-, no havent-se aconseguit acord amb les organitzacions sindicals.

Els membres de la Comissió Municipal informativa de Governació previ estudi i deliberació i 
amb els vots ponderats favorables del Srs/es. Ana Morell Gomez 6/21, David González 5/21, i  
l’abstenció del Sr. José Salazar 1/21 i el vot en contra de la Sra.: Maria Consuelo Escrivà 7/21.

El  Sr.  José  Salazar  justifica  l’abstenció,  per  tal  d’estudiar  detingudament  les  modificacions 
plantejades, abans de pronunciar-se en la sessió plenària corresponent.

Per tant es dictamina favorablement el següent

PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per l’any 
2015 consistent en les modificacions que tot seguit es transcriuen:

MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’ANY 2015.

MODIFICACIONS Nº GRUP Passa a 

 TREBALLADORA SOCIAL cd 22 1 A2 C.D. 26 escala A.E.

 TECNICA DE SERVEIS SOCIALS 1 A1 C.D. 26 escala A.E.

 INFORMADOR A.E. 1 C1 ADMINISTRATIU cd 21 escala A.G.

 AUXILIARS ADMINISTRATIUS cd16 2 C2 C.D. 18

 CONDUCTOR 1 C2 OFICIAL D’OFICIS PINTOR escala A.E.
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SEGON.- Aprovar inicialment i definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions, la  
plantilla orgànica de personal al servei de l’Ajuntament d’Oliva de l’any 2015, i que es presenta 
i que es la que tot seguit s’indica:

PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIO ESCALA grup subgrup integració PLACES C.D. OBSERVACIONS

  
ART 25 

L30/1984  DT 3a. EBEP    
SECRETARI H.E. A A1 1 30  
INTERVENTOR H.E. A A1 1 30  
TRESORER H.E. A A1 1 30  
T.A.G. A.G. A A1 1 28  
TECNIC PERSONAL A.E. B A2 1 26  
T.A.G. A.G. A A1 2 26 1 PROMOCIO INTERNA
ARQUEOLEG A.E. A A1 1 26  
TEC. MITJA d’intervenció A.G. B A2 1 24 MOT
PSICOPEDAGOGS A.E. A A1 4 24  
TEC. SERV.SOCIALS A.E. A A1 1 26  
TEC.EDUCACIO A.E. A A1 1 26  
ARQUITECTE A.E. A A1 1 28  
ARXIVER BIB. A.E. A A1 1 26  
TEC.MITJA cont.- adm. A.G. B A2 1 26 A EXTINGUIR
TEC.MITJA ag. tributaria A.G. B A2 1 24 PROMOCIO INTERNA
TECNIC COMERÇ A.G. B A2 1 24  
TEC.MITJA PREV.RISCS A.E. B A2 1 22  
TEC. TURISME A.E. B A2 1 24  
ARQ. TECNIC A.E. B A2 3 26  
ENGINYER T. AGRICOL. A.E. B A2 1 26  
ENGINYER T. INDUST A.E. B A2 2 26  
TEC.MITJA EDAR A.E. B A2 1 26  
TOPOGRAF A.E. B A2 1 26  
TECNIC CULTURAL A.E. B A2 1 24  
MESTRE EPA A.E. B A2 3 22  
TEC.MITJA BIBLIOTECA A.E. B A2 1 22  
TREB. SOCIAL A.E. B A2 2 26  
TREB. SOCIAL A.E. B A2 1 22  
TECNIC LINGUISTE A.E. B A2 1 24  
TEC. AEDL A.E. B A2 1 26  
AEDL A.E. B A2 1 22  
GERENT ESPORTIU A.E. A A1 1 26 PROMOCIO INTERNA
GERENT ESPORTIU A.E. B A2 1 26 A EXTINGUIR
TECNIC INFORMATIC A.E. C C1 2 22 PROMOCIO INTERNA
TEC EDUC INF. A.E. B A2 1 22 PROMOCIO INTERNA
ADMINISTRATIUS A.G. C C1 9 22
ADMINISTRATIUS A.G. C C1 4 21  
PROM.ACTV.JOV. A.E. C C1 1 22  
INSPEC.TRIBUTARI ACT. A.E. C C1 1 20  
BIBLIOTECARI A.E. C C1 3 20
INFORM.TURISTIC A.E. C C1 1 21  
EDUCADORA A.E. C C1 8 20 1 A EXTINGUIR 
EDUCADORA COOR. A.E. C C1 1 22  
EDUCADOR CARRER A.E. C C1 2 20  
AJUDANT TECNIC A.E. C C1 1 20  
ENCARREGATS MERCATS A.E. C C1 1 20  
MONITORS ESPORTIUS A.E. C C1 5 20  
DELINEANT A.E. C C1 1 20  
INSPECTOR OBRES A.E. C C1 1 20  
COORD.STMAS.INFOR. A.E. D C2 1 18 A EXTINGUIR
AUX. ADMINISTRAT. A.G. D C2 21 18
AUX. BIBLIOTECA A.E. D C2 1 18  
AUX. CAIXER A.E. D C2 1 18  
AUX. CULTURA A.E. D C2 1 18  
SANITARI AIGÜES A.E. D C2 1 16  
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INTENDENT A.E. B A2 1 26  
INSPECTOR A.E. B A2 1 24  
OFICIAL A.E. C C1 7 22  
AGENTS A.E. C C1 55 20  
AGENTS D'ESTIU A.E. C C1 2 20 4 mesos/any vacant
CONDUCTOR A.E. D C2 7 16  
CONDUCTOR/PALISTA A.E. D C2 2 18  
CONDUCTOR/AGRANAD A.E. D C2 2 16
ENC. BRIG. RURAL A.E. D C2 1 18  

PEO A.E. E
Agrupació 

professional 27 14 1 amortització 14/04/2013

CONSERGE/SUBALT. A.G. E
Agrupació 

professional 11 14  
ENCARREGAT EDAR A.E. C C1 1 20 PROMOCIO INTERNA
OFICIAL 1ª A.E. D C2 1 18 A EXTINGUIR 
ENCARREGAT ELECT. A.E. C C1 1 20 PROMOCIO INTERNA
ELECTRICISTA A.E. D C2 1 18  
ELECTRICISTA C A.E. D C2 1 16  
ELECTRICISTA A.E. D C2 1 16
ELECTRICISTA INST. A.E. D C2 1 18 A EXTINGUIR

NETEJADORA A.E. E
Agrupació 

professional 19 14
ENCARREGAT NV A.E. D C2 1 18  
CUINERA A.E. D C2 1 16  
ENCARREGAT JARD. A.E. D C2 1 18  
JARDINER A.E. D C2 1 16  
OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 4 16  

TELEFONISTA A.E. E
Agrupació 

professional 1 14  
ENCARREGAT GRAL. A.E. C C1 1 22
OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 1 16  
ENCARREGAT MAGT. A.E. D C2 1 18  
OBRER DE VILA A.E. D C2 4 16  
OFICIAL PINTOR A.E. D C2 3 16  
OFICIAL CANERA A.E. D C2 1 16  
OFICIAL CEMENTIRI A.E. D C2 1 18  
OFICIAL CEMENTIRI A.E. D C2 1 16  
AUX. ASIST.DOMIC. A.E. D C2 1 15  
AUX. ASIST.DOMIC. A.E. D C2 4 15  T.P. 0,5714 
OFICIAL MANTENIMENT A.E. D C2 1 16  

TOTAL 281

PERSONAL EVENTUAL PLACES
SECRETARIS DE GRUP E D C2 3

TOTAL 3

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIO ESCALA grup subgrup integració PLACES
DEDIC
. OBSERV,

  
ART 25 

L30/1984  DT 3a. EBEP   

CONSERGE/SUBALT A.E. E
Agrupació 

professional 1
TP 
0,858  

NETEJ/AJUND.CUINA A.E. E
Agrupació 

professional 1  FIX/DISC 10 MESOS
PROF. DIBUIX A.E. A A1 1  FIX/DISC 10 MESOS

MONITOR ANGLES A.E. C C1 1
TP 
0,2857

FIX/DISC 10 MESOS I 
TEMPS PARCIAL

AUX.TURISME A.E. D C2 2  FIX/DISC 9 MESOS
T.P. = TEMPS PARCIAL TOTAL 6
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RESUM I COMPARACIO RESPECTE PLANTILLA 2014

CLASSE DE PERSONAL 2014 AMORTITZACIO CREACIO PLANTILLA 2015
Funcionaris 282 3 2 281
Laboral 6 6
Eventual 3  3
TOTALS 291  290

Les  places  amortitzades  corresponent  a  1  d’Administratiu  amb  efectes  del  5/9/2014,  1  a 
Informador de A.E. que passa a Administratiu de A.G., i 1 de Conductor que passa a Oficial  
d’oficis pintor, per tant les places de nova creació son: 1 a Administratiu de A.G. i 1 altra a  
Oficial d’oficis pintor de A.E.

TERCER.-  Publicar  l'acord  en  el  BOP,  per  un  termini  de  15  dies  hàbils,  a  fi  de  que  els 
interessats puguen examinar-ho i presentar les reclamacions que consideren oportunes, davant 
de l'Ajuntament Ple.
L'acord  es  considerarà  definitivament  aprovat  si  durant  l’esmenta’t  termini  no  es  presenten 
reclamacions,  a  l'efecte  del  qual  l'Alcaldia  elevarà  l'acord  a  definitiu  i  ordenarà  la  seua  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
En el cas que es presenten reclamacions s'elevarà, en el termini d'un mes, a l'Ajuntament Ple,  
proposta  d'estimació  o  desestimació  de  les  mateixes  i  d'aprovació  definitiva  de  la  plantilla 
orgànica.

QUART.- Elevar aquesta proposta al Plenari de l’Ajuntament per a l’adopció d’acord i remetre 
copia  del  mateix  a  l’Administració de l’Estat  i  de  la  Comunitat  Autònoma  Valencia,  en el  
termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’article 127 del R.D. Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local.”

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sr.  Peiró  Sanchis: “Efectivament  s’ha  debatut,  s’ha  plantejat,  o  s’ha  posat  en 
exposició  els  dos  punts  conjuntament,  quan  realment  no  van  conjunts;  una 
modificació  puntual  de  sis  o  set  places,  o  vint,  les  que  siguen,  del  personal  de 
l’Ajuntament, en la qual Projecte Oliva estem conformes i votarem que sí, no té res 
a vore, o té poc a vore amb els 290 treballadors que conformen tota la plantilla 
municipal. Una cosa és una modificació puntual d’unes quantes places, i altra és tota 
la  plantilla  de  personal,  que  sí  que  com diu  el  regidor  de  Personal,  parlem de 
10.800.000 euros. en aquest cas Projecte Oliva ha dit sí a la modificació d’aqueixes 
places puntuals que s’han modificat, però en aquest segon punt, que no té, per això 
es posa de forma separada, Projecte Oliva sempre hem manifestat que la plantilla de 
personal  és  una  assignatura  pendent  d’aquesta  corporació.  Acabarem  aquesta 
legislatura, els quatre anys, i continua pendent. La part més important del pressupost 
de  l’ajuntament,  10.800.000  euros,  s’ha  d’agarrar  d’una  altra  fora,  plantejar-la 
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seriosament; sobretot ser valents a l’hora de prendre decisions, i vore si realment 
aqueixes persones que conformen la plantilla de personal estan ubicats en els llocs 
que  realment  necessita  l’ajuntament,  o  en  fan  falta  més,  o  en  fan  falta  menys. 
Aqueixa plantilla de personal, Projecte Oliva manifesta la seua abstenció en el seu 
vot;  així  ho  farem,  no  tant  perquè  considerem que és  necessària  la  plantilla  de 
personal per a dur endavant el  pressupost,  per això ens abstenim i no votem en 
contra; però sí que volem manifestar que secretaris de grup, tres secretaris de grup, 
pensem que no és el moment d’assignar aqueixos salaris a persones que simplement 
es dediquen a fer funcions d’agenda, inclús de vegades fins de xofers per anar a 
actes oficials;  creiem que cada regidor té la seua autonomia suficient per fer-ho. 
Considerem que algunes places, ho hem comentat moltes vegades, tant de policia 
com altres departaments, s’ha de revisar el seu funcionament i optimitzar-les, per tal 
que tots els departaments siguen el més operatius; i per tant aquest grup municipal, 
quan siga el moment i en la pròxima corporació si estem ací en el plenari i tenim 
l’ocasió, i està en les nostres mans, intentarem plantejar aqueixa reforma valenta i 
tirar-la endavant. Per tant ara el nostre vot, en aquest punt concret de plantilla de 
personal,  torne  a  repetir,  en  aquest  punt  concret  de  plantilla  de  personal,  és 
abstenció. Que no té res a vore ni amb el punt primer, ni amb el punt tercer.”

 Sr. Salazar  Cuadrado: “Jo la  veritat  és  que diré  poc més  del  que ja  he dit  al 
començament.  Evidentment  que  les  modificacions  proposades  pel  regidor  de 
Personal són coherents i sensates, i a més necessàries, independentment que tots, 
com he dit ací, tots els grups municipals a l’hora d’elaborar una plantilla o aportar 
qualsevol modificació tindríem les nostres diferències, però en allò bàsic, en allò 
essencial hem coincidit la majoria; però evidentment això no té res a vore amb la 
totalitat de la plantilla. Ja havia manifestat jo que la part de la plantilla que no ens 
agradava, com així ho hem dit sempre, és la part de l’assignació de secretaris de 
grup només a tres grups municipals. És evident que en som cinc, i d’haver secretaris  
de  grups  municipals,  hauria  d’haver-ne  per  a  tots  els  grups  polítics,  perquè 
independentment de la quantitat o nombre de regidors que tinga cada grup polític, la 
intensitat administrativa o la gestió municipal sempre ve a ser la mateixa. A menors 
regidors que té un grup municipal, més càrrega de feina que té el regidor, perquè ha 
de donar  abast  a  tot  el  funcionament  intern de l’ajuntament.  Per  tant  en aqueix 
aspecte,  independentment  d’algunes  qüestions  de  la  plantilla,  que  com  he  dit 
cadascú faria la seua aportació un tant diferent a la que hi ha, però bàsicament el que 
fa que haja d’abstindrem en aquest cas, com a representant de Gent d’Oliva és el fet 
que durant aquest temps no hem disposat de secretari de grup, com sí han disposat 
els altres tres partits polítics o grups polítics d’aquest ajuntament., per tant pensem 
que és de justícia, i a més és un greuge comparatiu gran que tres grups hagen tingut 
secretari  de grup municipal  i  altres  dos  no l’hagen tingut.  I  per  tant,  en aqueix 
aspecte és el motiu fonamental en aquest moment que aquest grup polític s’abstinga 
davant la plantilla de personal que es proposa.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “El Grup Popular, no ho he dit abans, però volem lamentar 
aquest Ple extraordinari, les hores d’aquest plenari extraordinari, perquè els nostres 
regidors no poden estar, ni tampoc el poble pot estar; i dir que tampoc aprovarem la 
plantilla, perquè la modificació de la RLT que hem votat en contra, està inclosa en 
aquesta aprovació; una cosa és conseqüència de l’altra. I vull esclarir alguna cosa 
que  pense  que  no  ha  quedat  massa  clar;  la  recaptació  de  l’IBI  per  a  2015  és 
d’11.558.500 euros. I d’aqueix IBI, a personal, haurà d’anar 10.816.300 euros. el 
que vull dir és que si no es fan les coses com toca, si no es fan ben fetes, el que 
estem fent és perjudicar el ciutadà perquè estem fent les coses malament. Per tant, 
anem a vore, no perjudiquem tots els ciutadans per donar complements de destinació 
a dit, perquè hem de quedar bé. Per tant, això és el que he dit. La gran part del que 
és la recaptació de l’IBI entra ací dins de l’ajuntament, però és que per a personal 
necessitem al voltant d’onze milions d’euros. i se’n recorden, onze milions i poc. 
Fem les  coses  ben  fetes.  Si  vostés  consideren  que  12.000 euros  no  són res,  jo 
considere que un sou incrementat, que ja és prou elevat el d’aqueixes dues persones 
en concret, amb més de 6.000 euros, n’hi ha persones que viuen en l’actualitat amb 
menys dels 6.000 euros d’aqueix increment amb tot l’any, perquè cobren poc més de 
400 euros. Per tant fem les coses ben fetes. Jo sé el que es recapta i sé el que es 
necessita per a destinar a personal. Per tant no comencem a miquetes i miquetes, que 
les miquetes es multipliquen i a la fi són una quantitat molt gran.”

 Sr. González Martínez: “Jo no sé; faça vosté propostes d’eliminar places de la 
plantilla. Faça’n. Jo ací quan sóc regidor de personal em trobe amb una plantilla i 
amb un drets consolidats. No sé com explicar-ho. Venim d’un procés en el qual 
sempre, en els últims tres anys, i abans ja s’havia fet des de 2008, havent un procés 
d’amortització  de  llocs  de  treball;  amortitzacions  no  dramàtiques,  és  a  dir 
amortitzacions que no suposaven que ningú anara al carrer, quan es quedaven les 
places vacants. Aquest és el primer pressupost en el qual els ingressos s’incrementen 
i per tant el procediment s’ha aturat. Però faça vosté propostes Sra. Escrivá. Faça 
vosté propostes d’amortització de llocs de treball; o és que jo ací pose el pressupost 
de personal i ja està? Ací, la majoria del pressupost de personal està consolidat per 
una série de drets i de lleis, i vosté ho sap com a funcionària; com a funcionària que 
és,  supose  que  ho  sabrà.  O  és  que  jo  alegrement  dic  enguany  catorze  milions; 
enguany deu milions. Doncs no, Sra. Escrivá. I això que ha dit vosté que del que 
paguen en IBI se’n va a personal. Ací els ingressos són de vint-i-un milions i escaig; 
i d’ahí es financen les diferents despeses que té l’ajuntament; això que dels onze 
milions, deu i mig van a personal; no sé, mire’s vosté les lleis, Sra. Escrivá, que ha 
sigut  alcaldessa  i  porta  vosté  quatre  anys,  i  és  funcionària  i  haurà  estudiat  una 
oposició; per favor, Sra. Escrivá; faça el favor, Sra. Escrivá, que el ciutadà espere 
dels qui estem ací que almenys tinguem un mínim coneixement; no diga vosté les 
coses així. Jo entenc que són eleccions i que per ahí hi ha una càmera que grava, i  
que vosté ve ací;  però faça el favor.  Ací ens està parlant a nosaltres,  i  nosaltres 
també coneixem les lleis i sabem, Sra. Escrivá. Miren, els secretaris de grup, des de 
2012, ni els secretaris de grup, ni cap altra, des de 2012, la Llei d’Acompanyament 
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dels Pressupostos Generals de l’Estat, que va aprovar el Partit Popular, impedeix 
que els plantilles de les administracions públiques, o com a mínim dels ajuntaments, 
cresquen. Per tant no podem crear ni més secretaris de grup, podem llevar-ne, ni 
més places d’altres: podem passar i fer combinacions, però no podem augmentar les 
plantilles  de  personal,  perquè  des  de  2012  no  es  poden  ampliar  perquè  estan 
congelades per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos Generals de l’Estat, que 
és una llei de rang superior i que s’ha de complir. Per tant, no és possible. I insistesc, 
facen  propostes  de  llevar  places,  d’amortitzar;  facen  propostes  concretes  i  les 
estudiarem.  Vagen  a  meses  de  negociació  i  diguen  que  per  reduir  un  milió  la 
despesa en personal, proposen que lleven aquesta, l’altra i la de més enllà. Facen la 
proposta, Sra. Escrivá; i nosaltres l’estudiarem.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Abans en l’anterior punt no ho he manifestat, però per 
suposat el sentit del vot del meu grup, serà per suposat que sí, sobretot perquè sóc la 
presidenta de la mesa de negociació; per tant no cal ni la intervenció en el debat, 
perquè en els  fòrums escaients  ja  s’han fet  les  respectives  intervencions.  Sí que 
demane que anem acabat ja el debat, el més aviat possible per continuar amb els 
punts posteriors.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “No hauria d’obrir jo el torn, hauria de tancar-lo per ser el 
grup  majoritari,  però  bé,  no  passa  res.  Està  clar  qui  ha  de  tombar.  Mire,  Sr. 
González, sí; jo tinc una oposició; vosté acaba i diga el que considere, jo tinc una 
oposició; vosté això no sap ni el que és; desgraciadament, no sap ni el que és una 
oposició. No sap el que és estar al llarg de dotze anys amb un contracte de personal 
laboral no qualificat, amb les tasques de mestra; vosté això no sap el que és; vosté 
no sap el que és enfrontar-se a una oposició i aprovar-la. Vosté no ho sap, perquè 
sempre ha tingut d’ofici polític. Jo sempre he tingut d’ofici mestre, i a més d’aquest 
ajuntament. per tant sóc molt coneixedora. Ací no estem parlant perquè hi haja una 
càmera gravant, perquè ací hi ha poc de públic, perquè ja s’han encarregat vosté que 
hi  haguera  molt  poc  públic;  a  les  dotze  del  migdia,  un  divendres,  un  Ple 
extraordinari, sent que la setmana que ve està el Ple ordinari, que és a una hora on 
pot acudir moltíssima més gent, però bé, així està. I està dient-me vosté que li fem 
propostes? Bo és vosté perquè li fem propostes el Grup Popular; ni el Grup Popular, 
ni qualsevol sindicat; li vam fer una proposta tan summament simple, com que la 
plantilla, la modificació es fera per separat. I no ho va consentir. No ho va consentir, 
Sr. González. I pense que ací hi ha membres que ho poden corroborar. No diga que 
no, no ho va permetre; i ací, li torne a repetir, el costum no és norma. I també li vull 
dir que ací ha hagut una modificació de plantilla que s’ha votat per separar, i se li va 
recordar en aqueixa reunió. Per tant no diga el que no és cert. I tinc claríssim, i no 
cal que si, he sigut alcaldessa, i he deixat de ser-ho perquè vosté volia ser-ho; i vull 
dir-li més, sé d’on vénen els ingressos a aquest ajuntament per a un pressupost; però 
també  estic  dient-li,  estic  apartant-li  una  partida  molt  dolenta,  que  és  la  de  la 
contribució, que vostés la van firmar, el que va ser el cadastràs famós, vostés el van 
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fer, i a conseqüència d’aqueix cadastràs, que el patirem al llarg de vuit anys, ja és 
molt dolent i continuarà sent dolent durant vuit anys, i que vostés, torne a repetir, el 
van aprovar, no el Partit Popular, ja hem tret prou bé les paperetes; repetesc una 
quantitat que ve de l’IBI, i són 11.558.500 euros; i és molt dolent que s’hagen de 
destinar  10.816.300 euros.  Que està  clar  que hi ha drets  consolidats,  però vosté 
també lleva els que considera, què em diu a mi? Si vosté no admet cap proposta. 
Eliminació disponibilitat 2, auxiliars Estadística i Intervenció. Vosté agarra als dos 
pobres treballadors del cementeri i en una decisió, torne a dir, totalment salomònica, 
els parteix la disponibilitat; no li dóna a qui li falta la que correspon, vosté el que fa  
és partir-la; 160 euros cobres, doncs ara li dones 80 euros al teu company, i ací ha 
acabat el rollo. Això és el que hi ha; i això és real, i això és el sentir dels treballadors 
d’aquesta  casa  entre  els  quals  m’incloc.  Vostés  estan  fent  greuges  comparatius, 
estan creant molt de malestar i així van les coses. Per què li planten i no volen baixar 
baix. No diga que no ho sap, que van anar totes en peça a parlar amb vostés; i 
després  també  a  comentar-ho,  almenys  a  aquest  grup  polític.  Per  tant  vosté  no 
negocia. Vosté negocia amb un sindicat que ara forma part de la seua llista. Ací les 
coses tenen noms i  cognoms, ací ales coses tenen fotos que es poden vore.  No? 
Doncs no.”

 Sr. González Martínez:  “Això també ho hauria de saber la Sra. Escrivá, que ha 
presidit aquest plenari en alguna ocasió, que el ponent del punt tanca el punt; això 
supose que no és només en el cas del Partit Popular quan presenta una moció, quan 
un regidor delegat presenta un punt també tanca; no sé si això ho sabia o no se’n 
recordava. Per a vosté sembla que hi haja dues classes socials, el s funcionaris i la 
resta del món. Els qui no som funcionaris, o no hem passat per un procés d’oposició 
que diu vosté sembla que siguem bitxos rars i que no ens meresquem res; perquè 
sempre està que jo no sé el que és una oposició. Doncs no, perquè jo no he volgut 
ser funcionari mai, perquè jo no he volgut, no he tingut vocació de ser funcionari i 
per tant no m’he presentat a una oposició. Mire, el meu currículum està penjat en la 
pàgina  web,  igual  que  les  meues  nòmines,  que  vosté  no  va  penjar  quan  era 
alcaldessa, igual que les declaracions de la renda, Sra. Escrivá; i el meu currículum 
està penjat, currículum que puc demostrar; i ahí es veu si jo tota la vida he treballat 
de  polític,  o  no  he  treballat  de  polític,  o  he  treballat  d’altres  coses;  amb 
transparència, per a tots els ciutadans; no m’amague; no passa res, Sra. Escrivá. I 
estic ací, igual que vosté i igual que a la resta de companys que estem ací, perquè 
certs ciutadans, un nombre de ciutadans, ens han donat la seua confiança i ens han 
votat; per això estem ací tots els qui estem ací; que sembla que vosté amb allò de les 
oposicions.  Jo no convoque els  plenaris;  els  plenaris  els  convoca la Presidència, 
Alcaldia; per tant jo no tinc la responsabilitat que aquest plenari estiga convocat a 
les 12, i divendres. Jo no convoque, noi presidesc la mesa de negociació. Jo no dic 
com s’han de votar les propostes, si són conjuntes o separades, perquè no presidesc 
la mesa de negociació, Sra. Escrivá. Vosté sembla que no se n’ha assabentat que des 
de finals de 2013 ja no sóc l’alcalde, no sé, a la millor el subconscient la traeix i  
pensa vosté en una altra època. Insistesc, s’ha negociat, no hi ha res a dit; no hi ha 
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res a dit, els llocs que es creen hauran de passar per un procés que marca la RLT, 
d’adscripció, en el qual qualsevol treballador o treballadora que complesca amb els 
requisits de titulació, que és el que regula l’accés a la funció pública, la titulació, 
podrà presentar-se a aqueix procediment; i punt.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 9 vots favorables, (5 del Grup Socialista; 4 del 
Grup Bloc-Compromís), amb 5 en contra (del Grup PP) i amb 3 abstencions (2 del Grup 
Projecte  Oliva;  1  del  Grup  Gent  d’Oliva)  ACORDA: aprovar  el  dictamen  i  en 
conseqüència  elevar  les  propostes  que  conté  a  la  categoria  d’acord  del  Ple  de 
l’Ajuntament.

TERCER.-  DICTAMEN  CI  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  D’HISENDA  I 
BÉNS MUNICIPALS SOBRE L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 
2015.

Informats del dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent d’Hisenda i 
Béns Municipals: de data 14 d’abril de 2015, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que 
diu textualment:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2015 I  LES SEUES BASES 
D’EXECUCIÓ

Atés que el  Projecte  de Pressupost  Municipal  per a l’exercici  de 2015,  així  com les Bases 
d’Execució , ha sigut format per la Sra. Tinent d’Alcalde d’Hisenda i bens municipals.

Vist que, el Projecte de Pressupost s’ajusta en el fons i en la forma a l’article 168 i següents del  
Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  ,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 2 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de l’esmentada Llei, en matèria  
de pressupostos.

La Comisió d’Hìsenda, amb el vot favorable de Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del  
PSOE, 6 vots),  i l  ‘abstenció de Dª. Violeta Manea (representant del PP, 7 vots),  D. David 
González  Martinez  (representant  de  Bloc-Compromís,  5  vots),  Dª.  Yolanda  Pastor  Bolo 
(representant  de  Projecte  Oliva,  2  vots)  i  D.  José  Salazar  Cuadrado(representant  de  Gent 
d’Oliva, 1 vot) es DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar el Pressupost General per a l'exercici de 2015, i que té el següent resum:
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ESTAT DE DESPESES
A)OPERACIONS CORRENTS EUROS

CAPÍTOL I .- Despeses de personal 10.816.300
CAPÍTOL II.- Compra de béns corrents i serveis 6.873.000
CAPITOL III.- Despeses financieres 705.700
CAPITOL IV.- Transferències corrents 844.750

B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÌTOL VI .- Inversions reals 1.146.000
CAPITOL VII.- Transferències de capital 5.250
CAPÌTOL VIII.- Variació actius financers 0
CAPÍTOL IX.- Variació passius financers 1.370.000

TOTAL DESPESES 21.761.000,00

ESTAT D’INGRESSOS
A)OPERACIONS CORRENTS EUROS

CAPÍTOL I .- Impostos directes 11.558.500
CAPÍTOL II.- Impostos indirectes 210.000
CAPITOL III.- Taxes i altres ingressos 3.173.500
CAPITOL IV.- Transferències corrents 5.719.000
CAPITOL V.- Ingressos patrimonials 100.000

CAPÌTOL VI .-Alienació inversions reals 0
CAPITOL VII.- Transferències de capital 0
CAPÌTOL VIII.- Variacions d’actius financers 0
CAPÍTOL IX.- Variacions de passius financers 1.000.000,00

TOTAL D’INGRESSOS 21.761.000,00

TOTAL INGRESSOS 21.761.000,00
TOTAL DESPESES 21.761.000,00

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost Muncipal per a l'exercici de 2015 que 
consten a l’expedient.

Tercer.- Exposar al públic el Pressupost aprovat inicialment, per un termini de quinze dies, en 
el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  els  llocs  de  costum,  durant  el  qual  s'admetran  
reclamacions i suggerències. En el supòsit de no presentar-se'n cap, el Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.”

Consta en l’expedient la següent documentació:

- Memòria explicativa subscrita per la regidora Delegada d’Hisenda.
- Estat de despeses i ingressos.
- Bases d’execució del Pressupost.
- Liquidació del Pressupost anterior (2014/2013).
- Estat de previsió de moviments i situació del deute.
- Annex de personal.
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- Pla d’inversions.
- Informe econòmic-financer.
- Informe d’Intervenció.
- Informe d’Intervenció d’estabilitat Pressupostària.

Obert el torn d’intervencions es produeixen les que tot seguit s’indiquen:

 Sra. alcaldessa accidental: “Abans de fer la meua primera intervenció i centrar-me 
en el  pressupost de l’exercici  2015, m’agradaria explicar  per què s’ha fet  aquest 
plenari un divendres, a les 12, en horari laboral dels regidors que estem ací, encara 
que algun no puga assistir.  Tots coneixem al llarg d’aquestos mesos el  ritme de 
treball que hem tingut en aquest ajuntament, la problemàtica des d’Intervenció, que 
ens vam posar en un canvi de comptabilitat; també la malaltia del Sr. alcalde. Moltes 
són  les  raons  que  han  portat  que  hem  hagut  de  treballar  d’una  forma  molt 
accelerada. Sempre ho he dit, i en l’anterior plenari vaig agarrar un compromís amb 
els propietaris d’Aigua Blanca IV, que era que aquesta corporació havia d’acabar el 
seu mandat  corporatiu consignant els diners perquè el més aviat  possible es fera 
l’adjudicació  de  les  obres,  i  que  a  la  fi  es  donara  una  solució  als  propietaris  i 
s’acabara la urbanització d’Aigua Blanca IV. A causa d’aquest motiu, s’han fet tots 
els tràmits, s’ha treballat i he treballat incansablement, caps de setmana, dedicant 
totes  les  hores  que  he  pogut,  per  a  intentar  portar-lo  i  complir  amb  el  meu 
compromís. Així ho he fet; i ho he portat hui divendres, perquè és el termini màxim 
perquè dimarts es faça la publicació del pressupost, es publique els quinze dies, es 
presenten  les  esmenes  i  que  siga  aquesta  corporació  qui  aprove,  abans  de  les 
eleccions,  definitivament el pressupost municipal,  perquè quede contemplat en la 
partida els diners escaients que es necessiten. Per tant la premura ha sigut aqueixa; 
s’ha d’aprovar hui, perquè si hui no s’aprova aquesta regidora ja no el podrà elevar 
al  plenari,  perquè  s’haurien  de  refer  informes,  una  si  no  s’aprova o  hi  haguera 
alguna modificació,  i  ja no entraria  per  al  dia  24 de maig.  Per això ha sigut  la 
premura  de portar-lo  hui  divendres,  i  tota  la  feina  que s’ha fet  del  departament 
perquè tots els informes estiguen en el moment oportú per poder complir amb el 
compromís que aquesta corporació, o almenys jo com a regidora d’Hisenda, havia 
adquirit amb els propietaris i ja ho havia manifestat en el plenari passat. Sé que a mi 
m’hauria agradat donar més dies, poder estudiar-ho molt detingudament amb la resta 
de grups polítics, però pense que és un pressupost molt fàcil d’entendre, molt clar. 
Respecte  a  l’any  passat  i  del  pressupost  de  l’exercici  2014  només  hi  ha  14 
modificacions,  molt  puntuals;  per  tant  considere que és un pressupost molt  fàcil 
d’entendre per als regidors que estem ací; per tant, crec que amb els dines que s’ha 
donat són suficients per poder establir un criteri respecte al pressupost. Ara sí, em 
centre ja en la meua primera intervenció; el pressupost municipal per a l’exercici 
2015 puja a un total de 21.761.000 euros; si comparara amb el de l’exercici 2014, 
estem parlant de a quantitat d’un increment de 691.000 euros. Això es degut al fet 
que en l’exercici 2014 vam concertar un préstec de 700.000 euros, i la previsió en 
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2015 és que siga d’1.000.000 euros; per tant la diferència de 300.000 euros, justifica 
quasi  el  50% de  l’increment  d’un  exercici  a  l’altre.  L’increment  real  en  temes 
d’impostos,  taxes  i  en  els  diversos  capítols,  és  de  391.000  euros.  Com  s’han 
distribuïts aquestos increments en els ingressos? En el capítol I, que són impostos 
directes, ha hagut un increment de 447.000 euros; no és imputable, certament, a un 
increment d’impostos sinó als criteris de prudència; és el quart pressupost que faig 
com a regidora d’Hisenda, en tres anys; sempre ho he manifestat, que ha de primar 
un criteri de prudència, i mai, durant aquestos exercicis, hem consignat la totalitat, o 
la previsió que anem a ingressar tot el que el ciutadà o el que es coneix com els drets 
reconeguts; sempre el que hem fet és consignar per baix, perquè enteníem que una 
gran quantitat de població no podia fer-se càrrec dels impostos, i per tant no anàvem 
a preveure que anàvem a ingressar-los, i sempre ens hem quedat per baix dels drets 
reconeguts. Enguany hem sigut també prudents, però vistes les liquidacions dels tres 
últims  exercicis,  que hem liquidat  amb superàvit  i  en positiu,  no hem sigut tant 
restrictius; per tant, s’ha incrementat la previsió, adequant-ho un poc més als drets 
reconeguts. Respecte al capítol II, d’impostos indirectes, s’ha disminuït en 40.000 
euros la previsió d’ingressos de l’ICIO, de l’impost de construccions, perquè hem 
estudiat i hem comparat amb els ingressos reals de l’exercici 2014 i ens hem adonat 
que els ingressos estan per baix; per tant, seguint el realisme d’allò que realment 
estem ingressant, hem hagut de baixar 40.000 euros. Capítol III, que són les taxes, 
ha  disminuït  121.000  euros,  a  causa  que  la  previsió  d’ingressos  en  la  taxa  del 
cementeri és 50.000 euros inferior, perquè recorde que l’any passat es van fer els 
nínxols nous, i la majoria dels trasllats es van fer en l’exercici 2014, i per tant la 
previsió és que enguany no tindrem tant. Les llicències d’ocupació baixen 41.000 
euros, perquè el canvi de procediment a llicències per declaració de responsabilitat 
el que fa és que disminuesca o s’elimine aquesta part de les llicències d’ocupació. 
Capítol IV, que són transferències corrents, s’han incrementat al voltant de 155.000 
euros, que és l’ingrés que tindrem enguany, aquest ajuntament, per la participació en 
tributs de l’estat.  Respecte a despeses; he dit que aquest pressupost només té 14 
modificacions  respecte  a  l’exercici  anterior.  En  la  partida  de  deute  públic,  s’ha 
incrementat 270.800 euros, a causa sobretot dels interessos de l’expropiació de la 
finca de Martí  de Veses,  que s’han incorporat  en aquest punt;  per tant  nosaltres 
també ens n’anirem d’aquesta corporació donant una solució a Aigua Blanca IV, 
però  també  a  l’expropiació  de  l’any  1982.  En  la  partida  de  Seguretat  s’ha 
incrementat 25.000 euros, que és per a l’adquisició d’un vehicle per a la Policia 
Local. Vull recordar que en l’exercici 2014 es van consignar els diners escaients per 
a fer front a dos vehicles; com ha primat unes altres necessitats, en el plenari passat 
ja vam presentar una modificació de crèdit perquè un dels vehicles es va adquirir, 
però l’altre no i es va destinar a l’adquisició d’armes de foc i radiotransmissors. La 
tercera  modificació  és  en  Urbanisme,  s’ha  incrementat  18.000  euros  per  a  la 
redacció del Catàleg de Béns; va ser un contracte que ja es va fer en l’exercici 2014, 
i  s’han de consignar  els  diners  en dos  anys,  en 2014 i  2014;  aquesta  és la  part 
proporcional d’aqueix contracte. La recollida de fem s’ha disminuït en 42.000 euros 
perquè hem trobat oportú aqueixa disminució, s’ha disminuït algunes despeses com 
ara l’adjudicació de la neteja viària, i s’ha reduït aquesta partida en 42.000 euros. 
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Acció Social augmenta 3.400 euros, a causa que s’ha disminuït la subvenció de la 
conselleria per a fer-se càrrec del pis tutelat i serà l’ajuntament qui ha d’assumir 
aquesta  despesa  perquè  vol  continuar  donant  aquest  servei.  Sisena  modificació, 
Accions Públiques relatives a la salut, s’ha incrementat amb 30.500 euros, a causa 
que  s’ha  de  modificar  el  contracte  amb  la  Creu  Roja  respecte  al  salvament  i 
socorrisme, perquè la temporada de bany enguany va a avançar-se, i per tant s’ha de 
modificar i incorporar els diners per poder fer front a aquest contracte. La setena 
modificació  és  l’Escola  Infantil;  n’hi  ha  dues  modificacions  dins  d’aquesta,  són 
3.300 euros que és la subvenció que es dóna a l’Escola la Taronja,  a causa que 
l’abonament de la conselleria s’ha disminuït i l’ajuntament es farà càrrec del que la 
conselleria deixa d’assumir. S’incorpora en la partida d’inversions 43.000 euros per 
a l’Escola Infantil,  que és que vam obtindre una subvenció per a una caldera de 
biomassa i és la part proporcional que li correspon a l’Ajuntament d’Oliva posar per 
poder  adquirir  aquesta  caldera.  Vuitena  modificació,  en  Festes  s’incrementa  la 
partida amb 5.000 euros, a causa que enguany s’ha fet una despesa extraordinària en 
realitzar  l’assemblea  de  la  UNDEF a  la  ciutat  d’Oliva;  ha  portat  unes  despeses 
extraordinàries,  i  s’han  hagut  de  consignar.  Novena  modificació  és  la  partida 
d’Esports; s’incrementa 60.000 euros la despesa corrent, treball d’altres empreses, a 
causa que en l’exercici 2014 es va quedar pendent d’incorporar una de les factures, 
que és el quart trimestre de les activitats; va anar en el plenari passat com a REX, i  
el  que  hem hagut  de  fer  és  incorporar  aquesta  despesa.  També  s’incorporen  en 
inversions 60.000 euros per a les reparacions del got de la piscina; l’any passat ja es 
va quedar pendent perquè en entrar en vigor el pressupost municipal havia passat 
l’època estival i la piscina només tanca uns mesos, un temps durant l’estiu, i havia 
d’estar  consignat  i  adjudicat  perquè  es  puga  fer  la  reparació,  només  en  aqueix 
moment. La desena modificació és en Turisme, s’ha incrementat 7.500 euros perquè 
tenim en compte també que s’ha lluitat per noves banderes, i els requisits s’han fet 
més  forts,  els  que  s’han  de  complir  per  a  tindre  les  noves  banderes,  i  s’ha 
incrementat 7.500 euros. Administració General s’ha incrementat en 34.950 euros, 
20.000  euros  d’aquestos  són  per  a  l’adquisició  del  mobiliari  per  a  les  noves 
dependències  d’atenció  al  ciutadà,  que  ja  es  poden  gaudir  en  el  mateix  edifici 
municipal,  i  la  resta  per  a  subministraments,  llum,  aigua  i  despeses  ordinàries. 
Modernització s’ha incrementat 26.600 euros. El Centre del Pinet s’ha incrementat 
3.000 euros per a despeses de llum i aigua. I després, Administració Financera s’ha 
incrementat 14.000 euros, que és per a fer-se càrrec de les factures de GTT que és 
l’empresa que es fa càrrec de la nostra gestió tributària. I l’última modificació, que 
no és directa del pressupost sinó que és un préstec bancari íntegrament, 1.000.000 
euros, que anirà per a les reparacions de les obres d’Aigua Blanca IV. Ho manifeste 
ara; volia dir-ho després, però ho dic ara; no és suficient el que hi ha consignat més 
el que s’ha posat en el préstec bancari; així, al llarg dels dies, amb el pressupost 
ordinari intentarem arribar; es prepararia una altra modificació de crèdit, per tal que 
amb  recursos,  restes,  incorporacions  d’altres  partides,  es  puga  fer  una  última 
modificació de crèdit per acabar de consignar els diners que faran falta per a les 
reparacions de les obres d’Aigua Blanca IV. És un pressupost molt prudent; és un 
pressupost molt real;  cobreix i prioritza necessitats bàsiques. Ens agradaria haver 
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incorporat més coses, però al cap i a la fi els diners són els que són, i els hem de 
repartir  de  la  millor  forma  possible.  Ho  torne  a  dir,  són  quinze  modificacions 
puntuals respecte al pressupost de l’exercici 2015.”

 Sr.  Salazar  Cuadrado: “No  faré  una  intervenció  detallada  de  tot  el  que  és  el 
pressupost, perquè evidentment crec que tots el tenim ací; de totes formes sí que 
parlaré de qüestions per les quals aquest grup municipal, representat per mi, a la fi 
vote a favor del pressupost. Hi ha una part important i essencial que farà que vote a 
favor d’aquest pressupost, i no és altra que la partida que va destinada a cobrir les 
despeses d’urbanització,  d’acabament de les obres d’Aigua Blanca IV; durant tot 
aquest  temps,  durant  els  vuit  anys  que  estem patint  les  conseqüències,  sobretot, 
torne a dir, els qui han patit les conseqüències són els propietaris de les parcel·les 
d’Aigua  Blanca  IV,  però  evidentment  tots  patim  les  conseqüències  d’una  mala 
imatge, per una mala gestió de l’ajuntament, i una nefasta gestió en les obres, que la 
veritat feia que ens avergonyírem, i continuem avergonyint-nos de la situació en què 
es troben les  obres en l’actualitat.  És del  tot  coherent,  si  hem estat  reivindicant 
contínuament  que  aqueixes  obres  s’havien  d’acabar  i  que l’ajuntament  se’n fera 
càrrec,  del  cost  de  les  obres,  no  tindria  sentit  que  en  aquest  pressupost  que  es 
contempla el milió d’euros, encara que s’haja de suplementar, com ja es va parlar en 
l’anterior  Comissió  d’Hisenda,  però  ja  és  una  quantitat  important  que  això  ens 
ajudarà a accelerar al màxim la tramitació per a l’acabament d’aqueixes obres, que 
com he dit, tan necessàries i tan reivindicades per part de qui els parla, i sobretot per 
part dels veïns, que han patit les conseqüències i estan patint-les encara; i per tant 
això  és  el  punt  fonamental  que  fa  que  a  la  fi  haja  de  votar  a  favor  d’aquest 
pressupost, per coherència amb tot el que he manifestat fins ara, durant tot aquest 
temps.  Evidentment  hi ha aspectes  que no ens  agraden gens  del  pressupost,  per 
exemple la quantitat econòmica que es destina a Martí de Veses, per a pagar, com ja 
s’ha dit, els interessos corresponents; estem parlant de 455.000 euros, que aniran 
destinats  a  sufragar  els  interessos  de  demora  de  la  quantitat  econòmica  que 
l’ajuntament ha de fer front per poder compensar l’expropiació de Martí de Veses. 
El problema aquest no ve de l’any 82, que també, el problema ve de l’any 2004, 
quan no s’atenen les peticions que fan els propietaris de Martí de Veses, dient que 
buscaren una solució per a no haver d’arribar al que hui hem arribat, per tant pense 
que  aquell  era  el  moment  d’haver  solucionat  el  problema;  segurament  hui  no 
estaríem parlant d’haver de fer front a aquesta quantitat econòmica, i per tant no 
estaríem parlant d’un problema, com ja s’ha dit ací, erròniament, que va aparéixer 
en l’any 82; no, realment el problema apareix en 2004, quan els responsables del 
moment no van ser capaços de negociar amb la família Martí de Veses, el fet que es 
buscara  una  solució  per  a  no  haver  d’arribar  al  que  hem  arribat  hui  en  dia. 
bàsicament  és  això;  per  tant,  aquest  grup municipal,  aquesta  persona  que  parla, 
aquest regidor que parla, no és responsable de cap forma del fet que l’ajuntament 
haja hagut de fer front a unes despeses, al voltant dels dos milions i mig; els qui són 
els  responsables  són aquells  que tenien  la  potestat  per  haver  negociat  en el  seu 
moment, com era el regidor d’Urbanisme i regidor d’Hisenda del moment, que van 
fer cas omís a la situació, i per això hem arribat a la situació que hem arribat, per a 
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mi de forma totalment irresponsable. Dit això, també hi ha aspectes en el pressupost, 
que ja s’ha dit, que també ens agrada i a més així ho vaig demanar, que era en base a 
la nova normativa de banderes blaves, que s’havia d’incrementar, si volíem optar a 
una série de banderes blaves, en algunes platges que fins ara no les havien tingut, 
havíem  de  condicionar  les  platges,  amb  el  servei  de  salvament  i  socorrisme 
necessari per poder optar a elles; es una part fonamental per poder optar a aqueixes 
banderes  blaves;  no  és  que  siga  la  definitiva,  ni  l’absoluta,  però  és  una  part 
important per poder optar. Evidentment, s’ha suplementat, la qual cosa ens alegra, 
els  33.000 euros  que  vindran  a  implementar,  incrementar  i  ampliar  el  servei  de 
Salvament i Socorrisme; i per tant això possibilitarà que es puga optar a aqueixa 
bandera blava, una nova bandera blava, que fins ara no havíem obtingut, com és la 
de  la  Terranova.  Ja  dic,  no  és  que  siga  la  part  única,  però  sí  que  és  una  part 
fonamental el tema del Salvament i Socorrisme. Tots sabem que a més d’això també 
han d’acompanyar altre tipus de serveis i condicions que es donen a través d’altres 
Regidories. Per tant, en aqueix aspecte,  com he dit,  per una part,  per coherència 
política i amb el manifestat durant tot aquest temps que hem defensat totalment que 
les obres d’Aigua Blanca IV s’havien d’acabar, que no eren a càrrec dels veïns i que 
la  gestió  que  s’havia  fet  al  respecte  era  molt  roïna,  en  aqueix  aspecte 
fonamentalment fa que hàgem de votar a favor d’aquest pressupost; també la part, 
com he dit, que suplementa a salvament i Socorrisme; però hi ha aspectes en aquest 
pressupost, que és un document, del tot, si haguérem de votar-lo per separat seria 
una altra qüestió; però com he dit, la part que correspon, que carrega l’ajuntament 
amb 455.000 euros  per  poder  fer  front  a  aqueixa  quantitat  econòmica  per  a  fer 
sufragar la despesa dels interessos de Martí de Veses, no ens agrada gens; però la 
veritat, que a aquesta altura, i com s’ha dit, ja no queda temps per rectificar, si no 
volem allargar més el calvari que estan patint els veïns d’Aigua Blanca IV, per tant 
hem de votar a favor en aqueix aspecte; per la resta em sembla que el pressupost, 
llevat del que acabe de dir, és un pressupost sensat, raonable, i adequat a la situació 
real econòmica que tenim; però com he dit, l’altra qüestió la veritat és que no ens 
agrada gens.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Hi ha un tema que és important per a nosaltres, i que volem 
posar en aquest plenari damunt la taula; dues paraules que considerem que d’ara en 
endavant, perquè d’ara cap endarrere està clar que no està fet, els vint-i-un regidors 
que  estiguem  ací  en  les  pròximes  corporacions  haurem  de  tindre  en  compte, 
pressupostos participatius.  Pressupostos participatius.  Primer tenint en compte els 
representants que estan en aquesta corporació, tots, tots els regidors, participatius, de 
col·laboració;  i  pressupostos  participatius  dels  ciutadans.  Vosté,  la  regidora 
d’Hisenda ha confeccionat un pressupost municipal, que se l’ha fet vosté a sa casa, 
llevant-li hores de la seua feina, i la seua família i el seu treball. Sra. Ana Morell, 
participatius.  Els ciutadans deuen opinar sobre en quina cosa deuen gastar-se els 
diners.  Aqueixes  dues  paraules,  d’ací  un  mes  o  mes  i  mig  hi  haja  una  nova 
corporació, si aquest grup municipal Projecte Oliva té l’Alcaldia, li ho repetirem a 
qui  mane,  i  al  regidor  d’Hisenda  que  depenga  de  nosaltres.  Participatius; 
pressupostos. Que els veïns ens diguen en què volen gastar-se els diners. No és cap 
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innovació,  està  fent-se  en  altres  ajuntaments.  Ja  no  li  dic  participatius  amb  els 
regidors, que moltes vegades aquest portaveu que li parla, de Projecte Oliva, li ho ha 
demanat per favor. Dir-li que Projecte Oliva anem a votar sí al seu pressupost, Sra.  
Ana Morell; sí al seu pressupost; però no perquè hagen sigut participatius, perquè 
vosté se l’ha treballat a sa casa, en el seu departament, llevant hores dels caps de 
setmana;  molt  bé,  anem a  recolzar-lo;  el  recolzarem  per  responsabilitat,  perquè 
considerem que estem en un moment de transició d’una corporació a l’altra, i el que 
menys  li  pot  fer  favor  a  aquesta  corporació  és  bloquejar  els  pressupostos.  En 
inversions, en obres, en serveis, en personal. Anem a donar-li un sí; però per favor, 
participatius. Farem totes les modificacions que creguem oportunes d’ací un mesos, 
si  tenim  la  possibilitat  de  governar,  ja  li  ho  dic;  totes.  Totes;  perquè  hi  ha 
moltíssimes coses que no s’ha participat ni amb Projecte Oliva, ni tan sols amb els 
ciutadans  i  els  veïns.  Vosté  acaba  de  dir  que  ha  tingut  un  compromís  amb  els 
d’Aigua Blanca IV per aprovar un pressupost i posar un milió d’euros; no, Sara. 
Ana Morell, vosté no pot prendre cap compromís, perquè qui aprova el pressupost 
és aquesta corporació i aquest plenari, no vosté. Vosté fa una proposta, però vosté 
no ha de donar la paraula als veïns perquè aproven; tinc un compromís  amb els 
veïns; sí, però necessita vint-i-un vots de la resta de companys de la corporació; o no 
se’ns recorda? Mire, vosté sola no pot aprovar el pressupost; però és més, vosté sí 
que ha creat el problema, vosté i el seu grup, d’Aigua Blanca IV; vostés sols, en 
aqueix cas sí que li done la raó; vostés sols, l’han creat. Unes obres que la seua 
gestió farà que coste el doble del que hauria de costar. Per favor, Sra. Ana Morell, 
no  es  burle  ni  dels  propietaris,  ni  de  la  corporació,  vosté  no  pot  prendre  cap 
compromís; el pren tota la corporació; i si hui s’aprova el pressupost, que jo espere 
que s’aprove, serà per voluntat de tota la corporació municipal, o almenys de la gran 
majoria;  no del seu compromís,  perquè el seu compromís ja li dic que ha costat 
molts  disgustos als  propietaris;  després de deu anys  se n’ha adonat,  el  seu grup 
municipal,  que s’han de posar diners per acabar la urbanització,  cosa que durant 
molts anys ho han negat i han fet patir el que no està escrit als propietaris, i ens ha 
tractat  a nosaltres i ens ha portat al jutjat cada vegada que hem defensat que les 
coses no estaven fent-se bé; per tant, per favor, no es burle ni dels propietaris, ni 
dels seus companys de corporació. Vull dir-li que el pressupost es podrà arreglar, en 
els mesos futurs; li ho dic ja que es pot arreglar. Però el que no es podrà arreglar és 
la gestió que ha et de tirar quatre milions al fem. Aqueixos quatre milions ja no els 
recuperarem; això no es pot arreglar. El pressupost li votarem que sí, i d’ací un mes 
o  mes  i  mig,  si  cal  el  modificarem;  i  farem la  feina  suficient  perquè  el  centre 
històric, si s’ha de fer un projecte, hi haja diners consignats, no només actes de bona 
fe. Que si Aigua Blanca s’ha de solucionar, a més de posar els diners, s’ha de fer 
feina; posar els diners no seveix i prou; hi ha un projecte, va costar crec que 70.000 
euros, i jo no l’he vist; la feina s’ha de fer, a més de posar els diners. Ja li vaig dir  
l’altra vegada que abans pensava que no volien fer-ho, ara estic convençut que no 
volen i a més no saben; aqueix és el seu problema. El sofriment que han patit els 
veïns crec que és moment d’acabar-lo; i en el pressupost, un apart és aqueix milió 
d’euros, però ja li dic que no hi haurà prou diners. No hi ha prou diners. Però sàpiga 
que aquest grup municipal té la voluntat de sumar esforços; no cap compromís amb 
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els veïns, no; perquè no depén de nosaltres. Voluntat de sumar esforços perquè se 
solucione  aquest  problema.  El  seu  pressupost  té  carta  blanca  per  a  nosaltres  i 
votarem sí.”

 Sr.  González  Martínez: “Nosaltres,  des  de Compromís,  no repetirem les  dades 
principals del pressupost per a 2015 perquè ja ho ha fet la mateixa ponent, i alguns 
portaveus han fet un repàs per aquelles partides principals. Nosaltres pensem que el 
pressupost  de  2015,  certament,  podria  ser  el  primer  pressupost  amb  el  qual 
l’ajuntament contribuïra a fer de motor d’aquesta ciutat i a eixir de la crisi; podria 
ser un pressupost que de veritat suposara un salt quantitatiu important per potenciar 
realment  el  turisme,  el  comerç,  les  ajudes  d’emergència  social,  la  promoció  de 
l’ocupació, la modernització de l’ajuntament, el finançament adequat per als serveis 
urbans, les inversions necessàries per al casc urbà, per al raval, per a les platges, per 
a moltes altres accions de renovació urbana, i una llarga llista. Podria ser. Aquest, de 
fet, hauria de ser una vegada recuperada l’estabilitat econòmica que es va perdre fa 
uns  anys.  Aquest  podria  ser,  i  hauria  de  ser,  el  primer  pressupost  que  invertira 
aqueixa  tendència  d’estancament  dels  comptes  municipals,  i  que  revertira  d’una 
manera efectiva en la societat i en la nostra ciutat. I per què? En primer lloc ja s’ha 
dit ací que han millorat els ingressos, això és una bona notícia, les previsions que 
fan els tècnics, perquè esperem que la regidora d’Hisenda haja sigut prudent i haja 
fet cas als tècnics, són de 691.000 euros, com s’ha dit ací;  és a dir,  tenim quasi 
70.000  euros  més  d’ingressos,  principalment  pels  ingressos  de  l’IBI,  urbana  i 
rústica,  que  significaran  447.000  euros  més,  per  un  lleuger  augment  de  les 
transferències de l’estat cap a l’ajuntament, i també pel préstec. Però aqueix no és 
l’únic marge de millora que tindrien aquestos pressupostos, perquè en l’apartat de 
despeses,  també hi hauria  despeses que disminuirien d’una forma significativa,  i 
disminueixen d’una forma significativa, que donaria molt més de marge de millora 
perquè es pugueren invertir diners, bé a través de la compra o la contractació de 
béns i serveis corrents, com per la inversió; com ara la disminució en el capítol III 
que es produeix en els interessos; l’ajuntament està sotmés també al tipus d’interés, i 
ara ha baixat o està baixet, per això els interessos disminueixen, o allò previst en la 
partida d’interessos de deute públic disminueix de 372.000 euros a 195.000 euros; 
això vol dir que ens gastarem 177.000 euros menys en interessos, o això és el que hi 
ha  previst,  i  per  tant  això  se  sumaria  als  691.000  euros  de  més  que  tindria 
l’ajuntament; o en el capítol IX, variació de passius financers, que l’ajuntament en 
2015  es  gastarà,  o  està  previst  que  es  gaste  467.000  euros  menys  que  en  el 
pressupost  de  2014.  Això  suposaria  una  gran  injecció  econòmica,  l’augment 
d’ingressos  i  la  disminució  d’aquestes  partides,  d’entre  altres,  de  despeses,  però 
efectivament,  com s’ha  dit  ací  els  interessos  de  demora  pugen,  i  pugen  per  un 
problema que no ve del 82, perquè els interessos de demora no vénen del 82; els 
quasi 450.000 euros d’interessos, per Martí de Veses, vénen concretament de 2007; i 
una part d’ells s’haurien pogut evitar, si quan es tenia la sentència d’una part, en 
2009, s’hagueren pagat. Per tant, és un pressupost que està molt condicionat, que 
podria ser molt millor, que podria revertir d’una forma molt més significativa en la 
societat, però que per desgràcia és un pressupost condicionat pels errors dels últims 
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anys; concretament dels interessos de Martí de Veses i també d’Aigua Blanca IV, 
una urbanització on tot s’havia fet, segons el Partit socialista, de forma ortodoxa, tot 
s’havia  fet  perfecte,  o  quasi  perfecte,  on  no  s’havien  comés  errors,  i  en  aquest 
moment amb un milió d’euros no tindrem suficient, més els 426.000 euros que ja hi 
ha pressupostats, no tindrem suficient per escometre l’acabament de les obres. Per 
tant això resta moltíssima capacitat; pràcticament resta tota la capacitat; això farà 
que la majoria de les partides vagen molt ajustades, com està passant al llarg dels 
últims anys, això farà que els regidors delegats del futur, de la futura corporació, 
tinguen un marge d’actuació i un marge de maniobra certament molt limitat, la qual 
cosa revertirà en el servei al ciutadà.  És cert que el pressupost en el futur deixa 
algun marge de maniobra,  és cert  que per primera vegada en els últims anys es 
pressuposta el capítol de personal al cent per cent, sabem que al llarg dels últims 
anys, sense pressupostar-ho al cent per cent ha hagut sobrants de diners; per tant si 
ara s’ha pressupostat al cent per cent volem pensar que aqueixa borsa de diners que 
cap a final d’any va quedant-se en personal, probablement seria major, i cabrà la 
possibilitat  de  modificacions  pressupostàries,  però  és  cert  també  que  és  un 
pressupost condicionat,  insistesc,  pels errors del passat.  Nosaltres,  des del nostre 
grup polític, el compromís amb els ciutadans d’Aigua Blanca IV el tenim, no de fa 
un any, ni de fa any i mig, el tenim des del començament, per tant el fet que el 
pressupost  incloga  aqueix milió  d’euros  per  la  finalització  de les  obres  d’Aigua 
Blanca IV, també farà, principalment, que el nostre grup polític vote a favor.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Moltíssimes gràcies;  veig el seu riure de satisfacció.  No 
serà el Partit Popular qui entrebanque, perquè no ho hem fet mai. No donarem un sí, 
però tampoc donarem un no; i no donarem un no, i tampoc un sí, perquè aquest 
pressupost està ple d’irregularitats; mire, el primer que no m’agrada escoltar és que 
vosté fa sola el pressupost; el fa sola perquè vol, i no hauria d’excusar-se, ni tan sols 
en el programa que han hagut de posar nou, ni tan sols en una malaltia. Ens agrada, i 
veiem, que s’han volgut pagar errors; i amb això vull dir que ja era hora. Llàstima 
que  en  aqueixos  quatre  pressupostos  que  vosté  ha  fet  no  haguera  reconegut  ja 
aquestos errors, perquè en aquest moment estaria solventat. Ha sigut ara? anem cara 
a eleccions; llàstima que no hi haja eleccions tots els anys.  i vull dir ací que un 
dijous dia 9 se’ns donen els pressupostos en números, sense cap informe, sense res. 
Un  divendres,  dia  10,  a  les  cinc  de  la  vesprada  se’ns  convoca  la  Comissió  de 
Governació  i  la  Comissió  d’Hisenda;  i  una  dimarts,  a  les  14.30,  se’ns  convoca 
aquest plenari extraordinari. Li torne a repetir, vosté ho ha fet sola perquè ha volgut, 
perquè estam ací diàriament per ajudar, recolzar, i que les coses es facen com toca. I 
li torne a repetir que ens alegrem de partides que resoldran problemes dolents; s’han 
adonat;  esperem  que  s’hagen  adonat,  esperem  que  sí.  Sabia  vosté,  amb  aqueix 
macrotitular,  que  ens  tocaria  el  tendre  a  tots;  però  resulta  que  ací  hi  ha  més 
qüestions, ací ha hagut més promeses; promeses incomplides;  que ací no podem 
viure de promeses i pense que amb aqueix problema tan dolent ja hem viscut molts 
anys de promeses per part de qui quan era alcalde buscava l’esperit,  per part de 
vostés que no raonaven el problema quin era i acceptar-lo per solventar-lo; però hi 
ha  problemes,  qüestions  i  promeses  en  una  gran  sala,  en  una  macroreunió 
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d’associacions  on es  van prometre  500.000 euros  per  a  condicionar  els  barris,  i 
aquest és el moment que la pròxima setmana, al Ple ordinari, vindrà una moció de 
bones voluntats, que tos aprovarem, almenys el Partit Popular, i vostés també segons 
van dir en la reunió dels barris. Però no hi a ni un duro reflectit en aquest pressupost. 
I em parla vosté en el pressupost, i en aquella reunió de barris, de les promeses del 
PMS; mire, jo li diré una cosa, quan vam entrar a governar el pressupost de 2011 
vostés l’havien quadrat amb el PMS; amb el PMS volien acabar el trinquet, amb el 
PMS volen acabar el Polivalent, amb el PMS volien acabar la biblioteca de l’Envic, 
volien  acabar  moltíssimes  coses  que estaven sense  acabar,  i  després  resulta  que 
aquest grup polític, tretze mesos governant, no va poder acabar cap d’aqueixes coses 
amb PMS. I vostés ara continuen tornant a prometre amb PMS,. Ací simplement el 
que s’està fent de forma continuada és eixir airós, i sobretot en el plenari últim de la 
legislatura. A aquest Grup Popular vull dir-los que no se li ha permés ni opinar, ni 
ara,  ni  en tres anys,  en quatre  pressupostos;  s’ho guisen i  s’ho mengen;  i  tot  el 
quatripartit, tots vostés, perquè amb aquest pressupost hi ha coses consentides, coses 
mal consentides entre tots vostés, i que ens portaran al fet que el pressupost de 2016 
estiga hipotecat. Per tant, què vol que li diga; hi ha coses molt dolentes, coses que es 
detecten  i  que  per  molt  que  no  se’ns  consensuen,  nosaltres  sabem  llegir  un 
pressupost.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Començaré pel principi. Primer, m’alegre que a tots, 
en un grau o en un altre, els agrade el pressupost municipal que hui es presenta; de 
veritat  que  com  a  regidora  i  responsable  del  pressupost  municipal,  d’elevar  la 
proposta,  perquè  em paguen,  Sr.  Peiró,  per  a  treballar  i  elaborar  la  proposta.  I 
m’agrada allò de participatius, perquè per a ser participatius s’ha de fer feina, Sr. 
Peiró, i vosté no m’ha portat cap proposta, ni tan sols en la Comissió d’Hisenda; la 
meua responsabilitat és fer la proposta, i jo he complit; però vosté en la comissió, no 
sé si ho havia mirat o no ho havia mirat, cap proposta; el que passa que ací vosté 
s’acostuma a manar la feina a la resta; i li ho dic de cor, amb tota la sinceritat i sense 
faltar-li al respecte de res. Jo li ge dedicat moltes hores, clar que sí, és la meua 
responsabilitat; i cobre per a això. Jo entenc, tot el món vol participar, però quan ve 
ací, perquè quan estem en eles comissions, ja li dic a la resta de ciutadans que estan 
ací,  que  ningú  s’arromanga  per  fer  la  feina;  li  ho  dic  al  Sr.  Peiró.  Ho  poden 
comporvar en les actes, no hi ha cap, ni una ni cap, proposta; ni una. Per tant, a mi  
també m’agrada la participació, però la participació per fer feina, no per manar-la; 
perquè jo ja sóc prou fadrina i sé quan he de fer la feina. M’ha agradat el seu debat;  
el pot usar ara, de cara a eleccions, perquè la veritat que ha sigut més un míting, i la 
resta de coses que ha dit no li prestaré ni atenció.  Respecte, tornem a parlar, Sr. 
González, d’Aigua Blanca IV, dels diners, que si s’hagueren consignat; vénen ara 
perquè ara és possible; vosté ha sigut alcalde, no ho va fer; no va consignar aquestos 
diners. ho fem perquè l’ajuntament pot fer-ho en aquest moment. Jo crec que tots 
hem tingut la intenció que les obres finalitzen el més aviat possible; s’està redactant 
el projecte, quan estiga també se’ls farà partícep als propietaris, però l’administració 
un no demana les coses hui i  les té demà,  jo crec que això ens passa a tots els  
regidors, no és per intenció, és perquè de vegades les coses són més complicades; 
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per tant, estan en aquest pressupost, no per un afany electoralista, ni molt menys; jo 
sí que públicament, i en aquest plenari, com a regidora, i és la meua obligació, vaig 
dir que en el pressupost posaria la consignació; a més, tots estem d’acord, sempre ho 
hem manifestat. Per tant, crec que és una qüestió de responsabilitat i no una qüestió 
de protagonisme. Respecte a si ha sigut molt ràpida, si s’han complit o no s’han 
complit  terminis;  la  norma  marca  una  série  de  terminis  per  a  presentar  els 
pressupostos als diversos regidors, forces polítiques, i tot un procediment que s’ha 
de complir  per poder presentar un pressupost; s’ha complit  tot.  Tot, no ens hem 
deixat ni un punt. També dic jo que si jo he pogut fer les hores caps de setmana, 
perquè recorde que no només sóc regidora d’Hisenda, i de Joventut, porte Policia i 
porte l’Alcaldia; amb la mateixa jornada laboral, que és de mitja jornada. He fet 
l’esforç de fer tota la feina i portar-ho, la resta de regidors que hi ha molts que tenen 
alliberació completa, també poden fer-ho. Per tant, fem tots un esforç; és l’últim 
pressupost, és el quart pressupost que faig en tres anys. Anem a fer-ho bé, anem a 
ser constructius; i m’alegre que tots consideren que és un bon pressupost, però per 
favor, per una vegada en aquest plenari, siguem constructius entre tots. Respecte a si 
s’hipoteca el futur d’aquest ajuntament, torne a dir-ho, és el quart pressupost, i ens 
avalen, almenys a la delegació d’Hisenda, tres pressupostos que s’han liquidat amb 
superàvit;  el  pressupost  de  2012  es  va  liquidar  amb  superàvit,  també  ho  vaig 
manifestar en aquell moment que era un superàvit fictici, a mi no m’importa dir-ho, 
s’havia  desvirtuat  pel  préstec  que  ens  va  donar  el  ministeri  per  fer  front  al 
proveïdors, de 2,6 milions d’euros, i allí mateix vaig manifestar que encara que hi 
havia superàvit era fictici; en 2013 liquidem en positiu; en 2014 liquidem amb 1,6 
milions d’euros. Jo crec que el departament d’Hisenda ha fet les coses molt bé; són 
pressupostos prudents, reals, molt treballats; no és que la Sra. Morell sega a sa casa i 
mire la lluna i diu mira la inspiració hui em ve que vull gastar-los així; porta molta 
feina,  de  tècnics,  interventora,  tresorera,  i  de  tot  el  departament  d’Intervenció  i 
Tresoreria de l’Ajuntament d’Oliva. No és un ratet que seu un; i es fa mirant molts 
papers i pensant molt, i revisant molta documentació. Per tant, no és la inspiració de 
la Sra. Morell. De totes formes, sí que m’agrada centrar-me en el pressupost en si, 
que és allò important del document., també dic que el pressupost és un document 
viu; ningú pot pensar que el pressupost és una cosa tancada i que no es mou; no.  
durant tot l’exercici, i això passarà ara, abans, i tota la vida, els pressupostos van 
modificant-se al llarg de l’any; per què? Perquè jo a data de hui no sé quines coses, 
reparacions o nous projectes poden ser necessaris per a la nostra ciutat. Per tant, no 
ha descobert vosté, Sr. Peiró, que s’han de fer modificacions de crèdit; tot el món 
sabem,  perquè  sempre  es  fa  així,  que  a  mesura  que  van  sorgint  les  necessitats 
diverses, van fent-se les modificacions de crèdit, perquè el pressupost municipal és 
un  document  viu.  Respecte  al  PMS  i  al  nucli  vell;  vam  tindre  reunió  aquesta 
setmana, ja es va manifestar, jo ho vaig explicar un parell de vegades allí, sí que hi 
ha diners per poder destinar-los a fer una pla de revitalització de barris, que està en 
la  partida  de Patrimoni  Municipal  del  Sòl,  el  PMS. El  PMS no es  nodreix dels 
recursos ordinaris, és a dir no estem parlant d’una alienació d’un bé municipal per 
consignar  PMS, ni  està  supeditat  a  res.  La partida  de PMS està  en els  comptes 
municipals de l’Ajuntament d’Oliva; en aquest moment no sé si està al voltant de 
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2,8 milions d’euros la partida de PMS. S’ha pagat, o es pagarà 1,1 milió d’euros de 
la finca, del valor de la finca, i quedaran uns diners lliures. Per a aquest exercici 
2015, es podrà fer una modificació de crèdit, quan els projectes de revitalització del 
nucli vell estiguen, una modificació perquè la llei permet que el patrimoni es puga 
utilitzar per a alguns casos en concret; i pense que una revitalització d’un nucli vell 
és un dels conceptes que accepta la llei per poder fer una modificació de crèdit; però 
com jo crec que tot el món tenim la voluntat, jo pense que a mesura que els projectes 
estiguen es pot fer la modificació de crèdit; i com jo ja m’ho he deixat clar el Sr. 
Peiró, no puc parlar per ningú, parlaré pel meu grup i per mi mateix, si el Partit 
Socialista,  o  jo,  estem  al  capdavant  d’aquest  govern,  no  patesquen  que  la 
modificació, i el compromís de la modificació de crèdit és real, i el tindrà, perquè a 
més estic convençuda que això és possible. També m’agradaria dir que hi ha unes 
xifres molt importants que apareixen en els documents, és el nivell d’endeutament 
de  l’Ajuntament  d’Oliva;  nosaltres,  la  meua  delegació,  i  està  ací  la  meua 
interventora, el nivell d’endeutament haurà disminuït en època de crisi, i sense pujar 
impostos, d’un 75% a un 43%. Per tant, ens podem sentir tots molt orgullosos de 
deixar  aquest  ajuntament  amb  unes  xifres  tan  baixes  de  nivell  d’endeutament. 
Aquest pressupost compleix amb tota la norma que marca el mateix ministeri, i la 
mateixa regulació. Compleix amb l’estabilitat pressupostària, compleix amb la regla 
de gasto, que són els condicionants que marca la legislació. És un pressupost molt 
real, és un pressupost molt prudent, manifesta una gran economia sanejada; no vull 
dir que tinguem un pressupost per a anar gastant,  ni desbalafiant,  però que dóna 
solucions a problemes i necessitats que aquest ajuntament té. Per tant és la nostra 
obligació,  i  la  meua,  consignar  aquelles  coses  que  siguen necessàries  per  donar 
solució als nostres ciutadans.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo la veritat és que no repetiré el que ja he manifestat; 
evidentment el pressupost aquest, fonamentalment la part que fa que anem a votar a 
favor és precisament la part que va destinada a sufragar part,  no la totalitat  dels 
costos d’Aigua Blanca IV, perquè evidentment això s’haurà de suplementar, amb 
aproximadament 400.000 euros; però ja és un pas important que es destine un milió 
d’euros, a banda dels 426.000 euros que ja hi ha en la partida, per poder començar a 
licitar aqueixes obres i que d’una vegada per totes s’acabe el calvari que estan patint 
els veïns propietaris de parcel·les d’Aigua Blanca IV. Aqueixa és la part fonamental, 
aqueixa  és  la  part  que  fa  que  efectivament  si  hem  estat  durant  tant  de  temps 
demanant, reivindicant que s’havia fet malament i que calia portar a terme per part 
de l’ajuntament una quantitat econòmica per poder fer front a la despesa que suposa 
refer totes aqueixes obres; i per tant,  no tindria sentit,  ni seria coherent votar en 
qualsevol altre sentit que no fóra a favor del pressupost, precisament per la quantitat 
econòmica d’un milió d’euros que estem parlant. No repetiré el mateix, perquè ja he 
dit el que em sembla de Martí de Veses, i evidentment estem parlant que en una 
situació econòmica com l’actual,  si l’Ajuntament  d’Oliva tinguera els diners que 
s’han destinat a Martí de Veses i a l’obra mal feta d’Aigua Blanca IV, per culpa no 
dels veïns sinó per part dels gestors municipals, la veritat és que estaríem parlant 
que es  podria  arribar  a  moltíssima  gent,  moltíssima  gent  que  està  necessitada,  i 

36



AJUNTAMENT D’OLIVA

sobretot, no cal parlar, si es pugueren invertir en altres qüestions, en el nucli vell la 
quantitat de coses que es podrien fet. Jo també agarre el compromís, com ja s’ha 
parlat, i vam parlar en la reunió que vam tindre sobre el pla de barris, que es faça la 
modificació oportuna per dotar amb 500.000 euros per començar, i complir amb allò 
que es va prometre als veïns; per tant des d’aquest regidor, o des dels regidors que 
puguem ser en la pròxima legislatura, siga en el govern o en l’oposició, o on siga, 
continuarem reafirmant-nos que es complesca allò promés als veïns de tota la part 
antiga del nostre poble. En aqueix aspecte encara que siga tirant mà del Patrimoni 
Municipal del Sòl, és possible. Ens hauria agradat no haver de recórrer a aqueix 
patrimoni, que ja queda ben poc, però la circumstància, i fer front a totes les desfetes 
econòmiques que hem parlat, fan que hàgem de tirar una vegada més del pot del 
PMS per poder fer front a això que ja s’ha promés als veïns; que a més es deu fer,  
complir amb allò promés, i per tant aquest regidor que els parla, o el grup municipal  
que representa, sempre estarà al costat.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Volia dir-li que efectivament el tema del pressupost crec que 
nosaltres no entrarem al debat de si jo he fet propostes, si jo he parlat amb vosté o 
no; vosté sap que sí, però no entraré en aqueix tema. Quan es planteja la inversió en 
la piscina, del got de la piscina, vosté la posa en el pressupost, però vosté sap qui va 
posar la quantitat sobre la mesa; vosté sap qui va anar a la piscina coberta amb els 
tècnics per valorar què estava passant allí des de fa deu anys que està perdent aigua 
aqueixa piscina; fins ara ningú havia anat i per tant no podia ningú posar res en el 
pressupost, perquè ningú sabia d’on eixia o per què es perdia l’aigua de la piscina. 
Aquest regidor fa un any que és regidor d’Esports, va anar amb els tècnics i vam 
buscar  quin  era  el  problema,  es  va  redactar  un  projecte  i  es  va  buscar  com es 
soluciona; i què val. I jo li ho dic a vosté i vosté ho inclou en el pressupost; si no, els 
60.000 euros, vosté no se’ls inventa de cap lloc, és feina que ha fet aquest regidor. 
Dir-li que nosaltres portem tres Regidories, Esports, Indústria, i Consum, i crec que 
no ho hem fet gens malament; no crec que tinga queixa d’aquestos regidors de les 
delegacions; hem intentat estirar al màxim els mateixos diners, i a més fent coses. 
Sap les  subvencions  que  s’han  demanat  a  diputació,  les  subvencions  que  s’han 
demanat  a  diverses  entitats  de  fora;  el  que  s’està  fent  es  fa  amb  diners  de 
l’ajuntament, però també es fa amb diners que aquest regidor ha demanat a altres 
administracions, i per a això s’ha de fer la feina, i treballar i moure’s. Sembla que 
només fa feina la delegació d’Hisenda i l’Alcaldia, crec que és un respecte per a la 
resta de membres de la corporació que portem delegacions; alguna cosa estarem fent 
bé. Alguna cosa. Jo crec que vosté només ha d’anar a les instal·lacions municipal i  
dir, quan governàvem nosaltres i portàvem la delegació el PSOE, o el PP, o el que 
siga, estava així, ara està de l’altra forma. No he de dir-li res més; simplement amb 
un  a  fotografia  ho  veu  clar,  estaven  caient  a  trossos,  abandonades,  sense 
manteniment, allí no anava ningú a vore què passava; aquest regidor, en lloc d’estar 
al despatx, amb el seu secretari de grup o amb el teléfon, està en les instal·lacions 
esportives intentat vore com soluciona els problemes que dia a dia ixen, en unes 
instal·lacions que mouen més de 1.000 persones al dia, i que fins ara anaven caient a 
trossos.  Sent  molt  dir-ho,  és  així.  A  pesar  que  com  diu  algun  membre  de  la 
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corporació, encara hi ha deficiències; clar que n’hi ha, és que un any i quatre mesos 
no dóna per a més; ja no podem estirar-nos més. Problemes de fa deu i quinze anys 
estem solucionant-los ara. Per tant crec que de malfeiners no crec que puga tractar-
nos. Dir-li a més que sempre, cadascú, si fa una valoració ha de mirar també el seu 
departament. Jo responc del meu departament d’Esports; Yolanda Pastor respon del 
seu  departament  de  Consum;  i  d’Indústria,  i  dels  polígons,  i  dels  accessos  als 
polígons; d’això responem perquè som els responsables i així ho assumim, el que 
fem bé i el que fem malament; però sense cap problema, és la nostra responsabilitat; 
però jo no puc assumir la responsabilitat del departament d’Intervenció,  que està 
mes  i  mig  bloquejat.  Jo  intente  entendre-ho,  comprendre  per  què  un  programa 
informàtic nou té bloquejat el fet de pagar a les empreses un mes; no ho entenc. Als 
funcionaris sí, els salaris, a les empreses no. Val. És el seu departament, vosté és la 
responsable. Jo sóc el responsable del meu departament. Per tant crec que tampoc 
s’ha de mirar quan es fa una valoració, què faig jo què fas tu; cadascú en el seu 
departament  intenta  treballar  el  millor  possible.  I  tinga  en  compte  que vosté  ha 
tingut l’ajuda de tots els regidors que hem col·laborat amb el govern, amb mitja 
dedicació; nosaltres també tenim la feina fora de l’ajuntament; estem treballant amb 
vocació per traure les coses endavant i crec que ens mereixem un respecte, tots els 
regidors que estem ací, col·laborant amb el govern, que tampoc estem fent-ho tan 
malament. crec que el nostre departament, almenys, el que és Indústria, Consum i 
Esports, tindrem errors i ens disculpem, però cre c també que hem intentat fer les 
coses el millor possible.”

 Sr. González Martínez: “Jo em permet dir-li una cosa; en ocasions de les seues 
intervencions m’ha recordat vosté a algú que en alguna ocasió va seure en aqueixa 
mateixa  cadira,  Sra.  Ana Morell,  que  era  especialista  a  autovictimitzar-se,  voler 
vendre que només la feina la feia ella, que era la més treballadora, i amb aqueix 
personalisme exacerbat. Sí; m’ha recordat. I li ho dic perquè l’aprecie; vosté ho sap. 
Jo no dic que siga un bon pressupost; per tant no pose en boca meua allò que jo no 
he dit. Jo he dit que aquest hauria de ser un pressupost que ens permetera, al ciutadà, 
notar realment  que estem en una situació econòmica d’estabilitat pressupostària, i 
que els ingressos van augmentant, i que certes despeses, sobretot relacionades amb 
el pagament del deute i dels interessos, van baixant; i això ens donaria un marge de 
maniobra que va molt més enllà del que realment dóna aquest pressupost. Això és el 
que he dit jo, i he explicat per què, i he donat algunes xifres que no m’he inventat i 
que estan en el pressupost. Això és el que jo he dit. Després em diu vosté, que jo 
viag ser alcalde i no ho vaig fer. M’ho diu a mi, Sra. Morell? Quan jo era alcalde qui 
era  la  regidora  delegada,  amb  firma,  d’Hisenda?  M’ho  diu  a  mi?  Vosté  sap 
perfectament, i jo, quins són els pagaments que es van prioritzar; i ho hem parlat en 
moltes ocasions. Què ve dient-me a mi això? Que si jo vaig ser alcalde i no ho vaig 
fer?  Vosté  repasse  la  trajectòria  del  seu  partit  en  Aigua  Blanca  IV,  i  els  seus 
posicionaments,  i  veja’ls ara. Jo m’alegre del canvi que han fet vostés; m’alegre 
moltíssim; li ho dic de veritat. però vosté repasse tot l’històric, i després si vol, ja 
vorà qui ha anat canviant  de postura  i  qui no; i  després sempre ho diu vosté,  i 
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permeta’m dir-li-ho també,  encara que no m’ho haja dit a mi, però sí li ho ha dit al 
Sr. Peiró; treballe, jo he fet, jo he fet. És que vosté, fa una setmana que tenim el  
pressupost. Vosté té accés a tota la informació perquè és regidora d’Hisenda. Li ho 
he dit en moltes ocasions, vosté va i té totes les dades; té un departament a la seua 
disposició per poder fer el pressupost; el Sr. Peiró, o jo mateix, no el tenim Sra. 
Morell;  no faça vosté trampa ací  dient que sí que ha fet  la feina i  nosaltres no. 
Nosaltres podem fer la feina  a partir de  la seua proposta, que és a partir de dijous 
passat;  la feina que podem fer és la que hem fet,  Sra.  Morell.  Revise el correus 
electrònics, i revise vosté totes les reunions que ha tingut, que els nostres regidors 
delegats, de les seues delegacions han anat dient-li totes les necessitats que tenien; 
altra cosa és que puguen entrar totes o no puguen entrar, que això s’entén; però no 
diga vosté que nosaltres noi hem fet la feina; hem fet la que ens tocava, clar que sí. I 
mire, no vull entra en les hores que fem o deixem de fer; jo sóc molt conscient de les 
hores que faig; que no vull que siguen ni més, ni menys que les que fan la resta de 
companys de corporació, amb independència de si tenen delegació o no; sempre ho 
he dit, considere que els vint-i-un membres de la corporació venim ací a treballar el 
màxim possible  per  tirar  el  poble  endavant,  cadascú  des  del  seu  posicionament 
ideològic; i per tant no entraré en debats de si jo treballe més, menys, o jo vaig a 
més coses o menys. Però per favor, no pose en boca meua el que jo no he dit i no em 
diga que jo vaig ser alcalde i no ho vaig fer; clar, vam fer altres coses que havíem de 
fer, per suposat, i vosté ho sap que era regidora d’Hisenda. I ho vaig dir i ho he 
manifestat, des de la cadira on està vosté, als propietaris, i en les reunions. Faça el 
favor.  Jo insistesc,  ja  hem qualificat  aquest  pressupost  i  ja  hem dit   per  què el 
votarem  a  favor,  principalment   perquè  apareix  aqueix  compromís  amb  Aigua 
Blanca IV.”

 Sra. Manea: “Volia comentar una cosa; com ha dit que no tenia cap proposta per al 
pla d’inversions, vaig a recordar-li la sessió de 23 de març, que li vaig proposar que 
tinguera en compte que hi ha ajudes per al nucli vell, per a la rehabilització; tant per 
a la redacció de projectes com per a la rehabilitació en si. L’única condició és que 
tinga prevista la part proporcional de l’ajuntament. Això respecte a les propostes que 
diu que no les ha tingudes. Tenim poca fe que el pla d’inversions que presenten es  
porte a cap, pel que ha passat en l’any passat, que s’ha fet un préstec de 700.000 
euros i s’han desvirtuat completament; o siga, s’han fet inversions en altres partides 
que no estaven previstes. A més, queden fora molts problemes del poble. Queden 
fora d’aquest pal d’inversions seu moltes actuacions molt urgents per acabar obres 
començades; han fet una inversió de 36.000 euros en un catàleg de béns del nucli 
vell, que em sembla una barbaritat; després en modernització tenen previst 26.000 
euros  més,  no  sé  per  què  si  ja  s’han  gastat,  l’any  passat,  46.000  euros  en  un 
programa  nou,  i  42.0000  euros  més  en  manteniment  del  que  hi  havia  i  de  les 
instal·lacions.  És  molt  bonic  proposar-nos  coses,  però  a  l’hora  de  la  veritat  tot 
s’adapta al a realitat; el que passa és que ens trobem ara amb una pressupost que té 
part de les actuacions   realitzades o en curs; hi ha més d’un milió d’euros pendent 
de l’any passat; si mirem  la liquidació de despesa compromesa, que són actuacions 

39



AJUNTAMENT D’OLIVA

que ja s’estan fent. Ja vorem per a què dóna. Però com és un instrument de treball 
per al govern que ve, nosaltres ens abstindrem perquè isca endavant.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Mire, Sra. Morell, jo vull dir-li que al Grup Popular no li 
agrada tot el pressupost; vosté ha dit que ens agrada tot; no, no ens agrada tot el 
pressupost; i si ens haguérem assegut hauria pogut agradar molt més del que agrada. 
Per a poder saber si tenim propostes el que hauria d’haver fet, Sra. Morell, és cridar-
nos,  cridar-nos a les reunions  que vosté haguera considerat  escaients   per poder 
aportar, però sembla que de forma sorprenent, almenys a nosaltres, perquè ni se’ns 
va comentar ens va aparéixer, com he dit abans, aqueix pressupost, sense informe i 
sense res, per a estudiar. Els regidors del Grup Popular ens hem arromangat sense 
cap  problema,  i  sense  mitges  alliberacions.  Vosté  ho  ha  dit,  liquidacions  amb 
superàvit fictici; està clar. així ha sigut. El que no són fictícies són les factures en el 
calaix, i d’això Chelo Escrivá sap molt, perquè ens en vam trobar un calaix molt ple, 
i el nou govern també se’n trobarà. S’ha parlat de la piscina; algun regidor ha tret el 
seu  tema,  tema  estrella,  piscina  coberta;  ens  agradaria  dir  que  quan  el  regidor 
salvador Escrivá es va fer càrrec dels esports va cridar a l’OCA perquè es diguera 
què estava passant ahí, i es va enumerar tota la série d’irregularitats greus que vam 
iniciar per resoldre, i aquest és el moment que no es van continuar, i que està amb 
moltíssimes deficiències i amb moltíssimes il·legalitats; hi ha més de cent tubs  de 
les plaques solars fosos, els 40.000 litres l’informe el va fer un tècnic municipal, 
podem dir fins i tot el nom, si volen saber-lo; això suposa una despesa energètica 
absurda,  una  irresponsabilitat  en  els  terminis  d’adjudicació  de  la  piscina,  unes 
despeses externes demanant un informe, 2.500 euros, no sabem per a què, perquè 
estan els d’ací per a ensenyar-li el què per a un possible, diguem-ne, adjudicatari; ha 
fet el que ha considerat sense dir res a ningú. La piscina està totalment il·legal, sense 
autoritzacions,  sense regularitzar,  sense donar compliment  al  que les inspeccions 
van marcar; i com no, ja apareixerà una factura, gastada, adjudicada no sabem de 
quina forma, perquè és de 50.000 euros, falta molt poc per als 50.000 euros, i que 
també quedarà ahí en aqueix calaix per pagar. I com he dit abans, aquest pressupost 
tapa moltíssimes irregularitats; irregularitats que vostés s’han permés entre vostés 
en tot el quatripartit, un ha fet una cosa per ací, l’altre per allà; com bé ha dit la 
regidora Violeta, un catàleg de 36.000 euros, però sí, han tingut molta cura, perquè 
l’han  partit  en  dos;  contractes,  18  i  18,  36.  Fraccionament  de  contractes.  I  per 
al·lusions, vosté, Sr. González, quan va seure ahí només es va fer fotos i va buscar 
l’esperit, i no el va trobar en divuit mesos; llàstima que només el trobe vosté quan 
està de campanya.”

 Sr. Peiró Sanchis:  “No entrarem en aquest debat. Creiem que no té ni tans sols 
interés les paraules de la portaveu.”

 Sr. Salazar Cuadrado:  “Simplement m’agradaria la portaveu del Partit Popular, 
quan acusa d’irregularitat  a  tots  els  grups  polítics  que hem fet,  m’agradaria  que 
diguera quin tipus d’irregularitats haja fet aquest regidor. No es quede així, l’amolla 
i au. Diga’m a mi quina irregularitat he comés jo. Li pregaria a la Sra. portaveu del 
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Partit  Popular  que diga quin tipus  d’irregularitats  he comés  jo.  Si  no ho diu  és 
perquè sap que és mentida. Està mentint.”

 Sra. Ibiza Cots: “Pel comentari que ha fet la Sra. Violeta Manea, del tema de la 
Modernització. En principi els més de 30.000 euros que ha dit vosté ha sigut tot per 
a implantar uns programes de comptabilitat i els serveis de formació que calien, i un 
servidor extern que s’ha contractat, un núvol, per al departament d’Intervenció tot. 
Els  més  de  40.000 euros  que vosté  ha fet  esment  és  la  despesa total  de tota  la 
plataforma informàtica de l’ajuntament, igual que la dels anys anteriors, sempre es 
pagava igual. I els 26.000 euros aqueixos són perquè s’han implementat borses de 
treball per al sistema informàtic, per al manteniment del sistema informàtic.”

 Sra. alcaldessa accidental: “Com a ponent finalitzaré aquest punt del pressupost; 
perquè crec que ja s’ha debatut massa, i ens n’anem del  pressupost i no ens centrem 
en ell. Jo, Sr. Peiró, li ho dic per donar-li contestació, jo no jutge si els regidors fan 
feina o no fan feina; i li explique per què. Em consta que tots els regidors, inclús els  
de l’oposició,  fan feina;  em consta.  Ara bé,  vosté intenta  jutjar  la meua,  i  vosté 
intenta posar en entredit la meua feina; i vosté intenta donar a entendre que jo no 
done la possibilitat, per això estan les comissions, que la resta de  partits puguen 
participar fent propostes. Que un regidor diga que necessita diners de la seua àrea no 
és fer el pressupost, és manifestar les necessitats de cadascuna de les àrees, perquè 
ahí sí que li dic  que més sap les necessitats un regidor que porta l’àrea que jo que he 
d’estar més pendent de la globalitat del que estem parlant; però sí que li ho dic, fer  
un pressupost no significa un dir que necessita diners per a la seua partida, ha de 
vore a qui li posa, a qui li lleva i què modifica; s’ha de vore en global, i aqueixa sí 
que  és la meua feina; li ho deia perquè mai hem posat en dubte la feina dels vint-i-
un regidors  d’aquest ajuntament. A mi sí que em preocupa molt quan es diu que hi 
ha factures en el calaix, i pose un fet que ha passat aquest matí; un treballador del 
departament d’Intervenció quan ho ha llegit en premsa aquesta persona s’ha esglaiat 
i ha dit que no era cert: Totes les factures que arriben a aquest ajuntament, totes,  
queden registrades  en  el  registre  de  factures  de  l’Ajuntament  d’Oliva;  no  hi  ha 
factures  en  els  calaixos.  Irregularitats,  és  que  la  paraula  és  molt  perillosa;  jo 
compartesc  el  que  diu  el  Sr.  Salazar,  si  hi  ha  cap  irregularitat  per  favor  que  h 
manifesten. De totes formes hi ha quinze dies per a fer recursos, manifestacions, 
al·legacions  al  pressupost  municipal.  Ací  es  participa,  es  diu  perquè  qualsevol 
ciutadà, persona, polític, qui vulga  fer al·legacions les presente al pressupost, que 
tenen la seua via legal per poder fer-ho. JO vaig a acabar la meua intervenció, i 
l’acabe perquè de vegades ens oblidem, els polítics, o jo em puc oblidar, que tanta 
feina no és cosa meua, encara que jo  siga la responsable i done la cara, i vull fer un 
agraïment públic a tot el departament d’Hisenda, d’Intervenció,  de Tresoreria. Ja ho 
he dit abans, és el quart pressupost en tres anys que estic al capdavant d’aquesta 
delegació, i vull fer-ho personalment a Marta, Dolores, Ana, Nati Collado, Agustí, 
Josefa, Xaro, Andrés; a tots, perquè per a mi és un orgull ser la regidora d’Hisenda  i 
em sent molt orgullosa de totes i cadascuna de les persones que formen part d’aquest 
departament.  Volia fer-ho públicament  perquè els he tingut treballant  al cent per 
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cent, més del cent per cent diria jo, vesprades, caps de setmana, i com no agrair-los 
la tasca per tota la feina que s’ha fet, tots els resultats, l’estabilitat i la sostenibilitat 
econòmica els la vull agrair a ells.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 12 vots favorables, (5 del Grup Socialista; 4 
del Grup Bloc-Compromís; 2 del Grup Projecte Oliva; 1 del Grup Gent d’Oliva), amb 5 
abstencions (del Grup PP), ACORDA: aprovar el dictamen i en conseqüència elevar les 
propostes que conté a la categoria d’acord del Ple de l’Ajuntament.

I no havent més assumptes a tractar, la senyora presidenta accidental alça la sessió a 
l’hora assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions 
emeses s’estén aquesta acta, cosa que, com a secretària, certifique, amb el vist i plau de 
la senyora presidenta.

 Vist i plau
La presidenta
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